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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-24

§ 42 Tranemo förskola,Tåstarp, Tranemo 2:1 KS/2018:738
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Sänder rubricerad detaljplan för antagande.

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
Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola samt bostäder på delar av
fastigheten Tranemo 2:1 m.fl. Planenheten Gislaved kommun har i samarbete med Tranemo
kommun tagit fram ett förslag på detaljplan. Planförslaget möjliggör för byggnation av
förskola i upp till sex avdelningar. I planområdets norra del möjliggör planförslaget
byggnation av flerbostadshus i upp till tre våningar. Angöring till planområdet kommer att
ske via Telegatan som i planförslaget avslutas med en vändplan. Telegatan är i planförslaget
dimensionerad så att det finns utrymme för gång och cykel. Öster om Telegatan möjliggör
planförslaget två byggrätter för villabebyggelse.

Barnkonventionen
Detaljplanen har tagit hänsyn till det barnrättsliga perspektivet.

Ekonomisk påverkan
Detaljplanen har tidigare bekostats av Tranemo kommun genom utredningar. Medel som
kommunen beräknar att få tillbaka vid försäljning av marken.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-08
Antagande planbeskrivning Tranemo 2:1 mfl
Antagande plankarta Tranemo 2:1 mfl
Granskningsutlåtande Tranemo 2:1 mfl

Föredragning och debatt
Planarkitekt Wasim Fanari och verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och
svarar på frågor.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-24

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Planenheten i Gislaved

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Wasim Fanari
Planarkitekt
Datum: 2022-03-08
Dnr: KS/2018:738

Tjänsteskrivelse om antagande för detaljplan del av
Tranemo 2:1 mfl
Förslag till beslut
•

Sänder rubricerad detaljplan för antagande

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
Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola samt bostäder
på delar av fastigheten Tranemo 2:1 m.fl. Planenheten Gislaved kommun har i
samarbete med Tranemo kommun tagit fram ett förslag på detaljplan.
Planförslaget möjliggör för byggnation av förskola i upp till sex avdelningar. I
planområdets norra del möjliggör planförslaget byggnation av flerbostadshus i
upp till tre våningar. Angöring till planområdet kommer att ske via Telegatan
som i planförslaget avslutas med en vändplan. Telegatan är i planförslaget
dimensionerad så att det finns utrymme för gång och cykel. Öster om Telegatan
möjliggör planförslaget två byggrätter för villabebyggelse.

Barnkonventionen
Detaljplanen har tagit hänsyn till det barnrättsliga perspektivet.

Ekonomisk påverkan
Detaljplanen har tidigare bekostats av Tranemo kommun genom utredningar.
Medel som kommunen beräknar att få tillbaka vid försäljning av marken.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-08

Antagande planbeskrivning Tranemo 2:1 mfl
Antagande plankarta Tranemo 2:1 mfl
Granskningsutlåtande Tranemo 2:1 mfl

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Planenheten i Gislaved

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund

Manda Schillerås

Sektionschef

Verksamhetschef

o

01. Bygglov Gislaved och Tranemo

mars 4, 2021

Detaljplan för
Tranemo 2:1 m.fl.
i Tranemo
Tranemo kommun, Västra Götaland
50
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Antagandehandlingar
Utökat förfarande
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Mars 2022
Planens beteckning
Antagen av Kf
Vunnit laga kraft
Genomförandetiden slut

–
–
–
–

Så här görs en detaljplan
Uppdrag

Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och
bygglagen. På ansökan från till exempel fastighetsägare beslutar allmännautskottet att detaljplan ska
arbetas fram.

Samråds
remiss

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till
berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala
myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. Annonsering sker i lokala dagstidningar.
Förslaget ställs ut i kommunhuset och lokalt på till
exempel bibliotek. Ett samrådsmöte anordnas.

Samråds
redogörelse

De synpunkter som framförts sammanställs i en
samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med
utgångspunkt från remissvaren.

Granskning

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med brev. Granskningstiden är normalt 3 veckor. Under tiden kan anmärkningar framföras
skriftligen till Tranemo kommun, 514 80 Tranemo.
Dessa redovisas i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas till de som inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige.

Överklagan
de

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla.
De som senast under granskningstiden lämnat
skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda underrättas med brev. Dessa har tre veckor på
sig att överklaga kommunens beslut till Mark- och
miljödomstolen Överklagan skickas till Tranemo
kommun, 514 80 Tranemo.

Laga kraft

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden
för överklagande har gått ut och ingen valt att
överklaga planen. Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och upphäva beslutet. Om planen överprövas vinner planen laga kraft först då ärendena
är avgjorda och planen
godkänd.

Se mer på Boverkets webb: boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
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Antagandehandlingar
Detaljplan för Tranemo2:1 m.fl. i Tranemo

Inledning

1. Handlingar
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta
Bilaga 1 – Arkeologisk undersökning
Bilaga 2 – Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Bilaga 3 – Översiktlig geoteknik undersökning
Bilaga 4 – Dagvattenutredning

01. Bygglov Gislaved och Tranemo

april 1, 2021

o

fig. 01 Översiktsbild Tranemo tätort
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Detaljplan för Tranemo 2:1 m.fl. i Tranemo

Inledning

2. Sammanfattning
Det finns behov av ytterligare lokaler för förskoleverksamhet och bostäder i Tranemo tätort. Fastigheten Tranemo 2:1 m.fl har pekats ut som en lämplig plats. Planförslaget syftar till utveckla ett av tätortens mest centrala och
attraktiva lägen för uppförande av förskola och flerbostadshus. Området är i dagsläget obebyggt och omfattas av
skog och en grusplan. Fastigheten Tranemo 2:1 är ett fornlämningsrikt område, därför har det utförts en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning. Resultatet av detta visar att det inte föreligger några antikvariska hinder för planerad exploatering av ytan.
Planförslaget omfattas av delar av fastigheten Tranemo 2:1 m.fl. I gällande stadsbyggnadsplan från 1968 är området planlagd för allmänt ändamål, park.

01. Bygglov Gislaved och Tranemo

I gällande översiktsplan för Tranemo kommun är området utpekad som detaljplanlagd mark. För attapril
möjliggöra
1, 2021
byggnation av förskola och fler bostadshus krävs det en ny detaljplan som säkerställer användningen bostäder
och förskola.

o

PLANOMRÅDE
TRANEMOSJÖN

Flygfoto över planområdet från nordöst.
Planområde

fig. 02 Planområdet på Tranemosjöns västra sida
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Planbeskrivning

Detaljplan för Tranemo 2:1 m.fl. i
Tranemo tätort
Tranemo kommun västra Götaland

3. Planbeskrivning
3.1 Planens syfte och huvuddrag
Lärandesektionen har ett behov av ytterligare lokaler för förskoleverksamhet i Tranemo tätort. I arbetet med att finna möjlig lokalisering har fastigheten
Tranemo 2:1 m.fl. i Tåstarp identifierats som en
lämplig plats.
Planen syftar till att pröva markens lämplighet för
utveckling av ny bebyggelse i form av förskola och
flerbostadshus. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid. Planen syftar
även till att säkerställa en tillfartsväg till befintlig
samt kommande bebyggelse.
Fastigheten Tranemo 2:1 ägs av Tranemo kommun
och består i huvudsak av en stor grusplan som
omgärdas av skog. Platsen ligger centralt i den
västra tätortshalvan. I den västra delen av Tranemo
tätort saknas det idag en förskola.

Ytan där förskola och flerbostadshus planeras utgörs idag delvis av en öppen grusad yta och delvis
av skog. Området i öster möjliggör för byggnation
av villabebyggelse och består av gräs/naturmark.

3.2 Plandata

De fastigheter som kommer att beröras av planförslaget och som inte ägs av Tranemo kommun är
Tåstarp 1:10 delar av Tåstarp 1:21 och 1:22.

3.3 Markägoförhållanden
Planområdet omfattas till stor del av fastigheten
Tranemo 2:1 som ägs av Tranemo kommun. För att
säkerställa angöring till kommande samt befintlig
bebyggelse inom området kommer planförslaget
att ta delar av privatägda fastigheter i anspråk.
Dessa delar av fastigheterna används idag för inoch utfarter och kommer i planen att säkerställas
för detta ändamål.

Planområdet omfattas av cirka 3 hektar mark. I
dagsläget består marken av skog, en grusyta och
en mindre grusväg. Området ligger i anslutning till
ett befintligt bostadsområde och nedströms området ligger Tranemosjön.
Bebyggelsen som detaljplanen ska pröva är förskola, flerfamiljshus samt en mindre yta för villabebyggelse. En stor del av skogen planeras att behållas för att bland annat kunna nyttjas av förskolan.
Inom planområdet är marken relativt plan.
Skogspartiet, strax väster om planområdet, sluttar
in mot planområdet.
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Planbeskrivning
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Fig 3. Befintliga fastigheter inom planområdet
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Tidigare ställningstaganden

3.4 Tidigare ställningstaganden
3.4.1 Översiktsplaner
Gällande översiktsplan för Tranemo kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-09-27.
I gällande översiktsplan är området inte specifikt utpekat utan ligger inom kategorin ”Detaljplanelagd mark”.
Detta innebär att kommunen inte har tagit ställning till markens användning. I november 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om ett tillväxtmål för Tranemo kommun. Målsättningen innefattar en befolkningsökning från dagens ca 12 000 invånare till 14 000 invånare år 2035.

fig. 04 Kartmaterial översiktsplan från 2010
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Tidigare ställningstaganden

3.4.2 Detaljplaner
Planområdesgränsen överskrider två befintliga detaljplaner - byggnadsplan från 1968 och detaljplan för Tåstarp
1:20 m fl. från 1991
I gällande byggnadsplan antagen 1968 är stora delar av
området som omfattas av planförslaget planlagt som
”Allmän plats, park”. Inom detta område kommer användningen ”Allmän plats, park” att ändras och ersättas med användningen S1, förskola samt B, bostäder.
Delar av planområdet i öster berörs av detaljplan för
Tåstarp 1:20 m.fl. vid Telegatan som är antagen 1991.
Den användning som anges i gällande detaljplan för
området är bostäder i högst en våning med inredd vind.
Planförslaget kommer att möjliggöra för byggnation av
bostäder i högst två våningar samt en in- och utfart
längst med den södra fastighetsgränsen av fastigheten
Tranemo 2:1 som gränsar mot fastigheten Tåstarp 1:32.
För planförslaget har specifika geografiska ytor som
kommer att vara nödvändigt för planens genomförande
tagits i anspråk. På övriga ytor i byggnadsplanen som
inte omfattas av planförslaget från 1968 förblir bestämmelserna orörda.

Planområde

fig.05

fig.06
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3.5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
3.5.1 Natur
träd som ligger utanför området som ska exploateras. Tallarna bedöms vara över 100 år gamla. Anledningen till att träden ska bevaras är att de dels
bidrar till områdets möjlighet att hysa biologisk
mångfald och att de dels bidrar till områdets karaktär. Tallar lever naturligt i upp till 600 år
och4,får
ökmars
2021
ande värden ju äldre de blir. Bland annat kan de
vara viktiga boträd för bland annat hackspettar,
ugglor, skogsduvor och fladdermöss. Tallarna bör
skyddas med marklov i plan för att säkerställa att
de får växa kvar under lång tid. Tallar trivs ljus, öppet och tål påverkan från vind och torka bra, vilket
innebär att de är lämpliga träd att bevara i bebyggda miljöer. Planen säkerställer att träden ges lämplig skydd i detaljplanen genom planbestämmelsen
träd1 ”Träd får fällas endast om trädet är sjukt eller
utgör en säkerhetsrisk”. Nämnda träd finns inom
allmänplats Natur vilket innebär att det är kommunen som ansvarar och sköter dessa träd.

Största delen av planområdet består av en grusplan med inslag av gräs och buskar. Grusplanen
omgärdas av en lövskogsdunge med inslag av
barrträd. Genom skogsdungen går en gång- och
cykelväg. Delar av gång- och cykelvägen kommer i
samband med byggnation behöva att flyttas, förslagsvis enligt fig. 07a nedan. Skogsmarken fyller
en funktion för rekreation i form av naturlek, promenader och naturliv. Inom skogsdungen finns
även några kända fornlämningar.
Planförslaget har som syfte att bevara befintligt
naturområde till största grad med undantag av en
liten del som tas i anspråk för bostadsbebyggelse i
nordöstra delen av planområdet. Inom planområdet finns det ett antal äldre tallar som i möjligaste
mån ska bevaras. Med tanke på kommande exploatering kommer några av de tallar om ligger inom
kvartersmark för flerbostadshus att behövas tas
ner. Viktigt blir därför att skydda och bevara de

o

01. Bygglov Gislaved och Tranemo

fig. 07a

Äldre tallar
Förslag på ny gång och cykelstråk
Befintlig gång och cykelstråk’’
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fig. 07b

Befintlig gång- och cykelväg inom planområdet
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

3.5.2 Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består området av sandig morän. På uppdrag av Tranemo
kommun har Sweco AB utfört en geoteknisk undersökning gällande markförhållandena inom planområdet inför kommande byggnation. Området är
relativt plant och marknivån varierar från ca +169,5
till +172,0 och består till stor del av ängsmark med
sten och block i ytan. Inom området som i planförslaget planläggs för förskola har en tidigare fotbollsplan funnits och marken består delvis av fyllningsmassor.

på grundläggningsnivåer.
För grundläggning av byggnader krävs att all mullhaltig jord avlägsnas, beroende på laster från
byggnader kan även en del av underliggande löst
lagrade jordskikt behöva utskiftas (gäller framförallt
östra delen, punkt 2004). Detta bedöms i samband med byggnation genom kompletterande
sonderingar.

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon kan
finnas i berggrunder, grundvatten och byggmaterial.

Marken inom planområdet bedöms ha en god bärighet. Den geotekniska undersökningen visar att
sonderingen på de undersökta punkterna
SW2001, SW2002 och SW2003 har avslutats genom att stopp mot sten eller block har erhållits
från 0,80 m till 1,40 m. Vid punkten SW2004 har
sonderingen avslutats vid 4 m utan att stopp har
erhållits. Jorden inom planområdet består av väldränerad sand över troligtvis berg.

I samband med den geotekniska utredningen har
det även utförts en radonmätning som visar på
värden mellan 19-49 kBq/m3 vilket klassas som
låg och normalradonmark. Mot bakgrund av detta
rekommenderas att byggnation anpassas till att
marken utgörs av normalradonmark. Åtgärdskravet vid normalradonmark är radonskyddande utförande.

Grundläggning av byggnader bedöms preliminärt
kunna utföras på naturligt lagrad grund eller packad fyllning med utbredda grundplattor eller kantförstyvad betongplatta på mark. Grundläggning på
packad sprängbotten (vid punkterna 2001-2003,
beroende på djup mot berg) kan eventuellt bli aktuellt inom västra delen av undersökt yta beroende

Ställningstagande

Enligt den översiktliga geotekniska undersökningen bedöms marken lämplig för de ändamål detaljplanen möjliggör.

SW2001

SW2002

SW2004
SW2003

0,80-1,50 meter

fig. 08

Planområdesgräns

0,80-1 meter

Sandig morän

2,0-4,0 meter

Isälvssediment, sand
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3.5.3 Förorenad mark

att fastställa om det finns några tidigare inte kända
fornlämningar inom planområdet.

Farliga ämnen som kommer ut i miljön blir oftast
kvar. Om inga åtgärder tas riskerar farliga ämnen
sippra ut i grundvatten och vattendrag och förorena marken. Spridning påverkas av nederbörd,
grundvattenrörelser, biologiska processer och
mänskliga aktiviteter. Länsstyrelsen i Västa Götaland har som riktlinje att om naturmark tas i anspråk för förskolegård/utemiljö för förskolan ska
det utföras en miljöteknisk markundersökning. Syftet med undersökningen är att säkerställa om det
förekommer halter av hälsofarliga ämnen i jorden.
Tranemo kommun har anlitat Sweco Sverige AB
som genomfört en markmiljöundersökning inom
planområdet. Det aktuella området har sedan
1960-talet utgjorts av en fotbollsplan och grönytor.

Resultat av arkeologisk utredning
Parallellt med planarbetet har det utförts en arkeologisk utredning följd av en arkeologisk förundersökning. I samband med arkeologisk utredning
framkom en tidigare okänd fornlämning i form av
en boplats. Länsstyrelsens bedömning har varit
att lämningen ska beaktas som en fornlämning.
För att kunna gå vidare med planförslaget har det
även utförts en arkeologisk förundersökning av
Lödöse museum. Undersökningen kunde konstatera att det finns sporadiska och ostrukturerade
spår av förhistorisk aktivitet på platsen. Av undersökningen framkom att det på området finns förhistoriska anläggningar i form av stolphål, gropar,
stensträngar samt terrasskanter. Den arkeologiska
förundersökningen kunde konstatera att aktuella
fornlämningar som kommer att beröras av planförslaget inte är av sådan betydelse att fortsatt undersökning är motiverad. I norra delen av planområdet finns det två tidigare kända fornlämningar.
Planförslaget ska ta hänsyn till dessa fornlämningar.

Resultat miljöteknisk markundersökning
Markytan inom undersökningsområdet utgörs av
en grusplan och av skogsmark i södra och norra
delen. Ytskiktet i skogsmarken utgörs främst av
gräs, mossa och löv. I provpunkterna i grusplanen
bedömdes materialet bestå av grusigt och sandigt
material som underlagrades av mullhaltig sand/
sandig mull som i fält bedöms vara naturligt
avsatt. Den sandiga mullen underlagras av naturlig
sand. Inga förhöjda halter av metaller eller PAH har
konstaterats i de prover som tagits från aktuellt
undersökningsområde. Utförd undersökning ger
inte skäl att misstänka förorening inom området
och därmed bedöms inga hinder finnas för områdets lämplighet för byggnation av förskola och bostäder.

Ställningstagande
Kommunens samlade bedömning gällande fornlämnimgar och kulturminnen är att marken är
lämplig för de ändamål detaljplanen möjliggör.
01. Bygglov Gislaved och Tranemo
maj 27, 2021

o

Ställningstagande

Kommunens samlade bedömning gällande förorenad mark är att marken är lämplig för de ändamål
planförslaget möjliggör.

3.5.4 Fornlämningar och kulturminnen
Inom och i anslutning till planområdet finns ett antal fornlämningar som tyder på att området har utgjort en bosättning. Lämningarna har sannolikt ingått i ett sammanhängande system av lämningar
men på grund av området tidigare användning är
de i dagsläget endast fragmentariska. Under planarbetet har det utförts en arkeologisk utredning för

Hög
Stensättning
Teckenförklaring
Boplatsområde
Fossil åker
Fastighetsytor
Gislaved Tranemo
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3.5.5 Bebyggelse
Angöring till förskolan och tillkommande bostäder
kommer att ske via Telegatan som avslutas med
en vändplan.

Området är i dagsläget helt obebyggt och ligger i
centrala Tranemo tätort och omges av byggnader
av många olika funktioner och stilar. Öster om
planområdet utgörs bebyggelsen huvudsakligen av
friliggande villor i två plan från tidigt 1900-tal och
framåt.

Tillgänglighet

Planområdet är relativt plant och har förutsättningar för god tillgänglighet. Frågor om tillgänglighet
berör i första hand hur bebyggelse ska utformas
avseende entréer och inomhusmiljö. Hur detta ska
ske hanteras i bygglovsskedet.

Norr om planområdet finns det fem stycken flerfamiljshus i två våningar med sadeltak i en stil karaktäristisk för perioden kring 1950. Öster om planområdet finns ett område som består av ett antal
kedjehus och fristående villor i ett plan. Området är
huvudsakligen utbyggt från 1970-talet och framåt.

Trygghet och säkerhet

Otryggheten ska så långt som möjligt byggas bort,
genom att till exempel undanskymda platser och
siktskymmande vegetation tas bort samt att bra
belysning finns i området.

Planförslaget medför byggrätt för en ny förskola
och bostäder. Byggrätten för förskolan regleras till
4500 m2 bruttoarea med en byggnadshöjd på 9
meter. Initialt avser kommunen att uppföra fyra förskoleavdelningar men planförslaget möjliggör en
utbyggnad upp till sex avdelningar.

Barnperspektiv

En större skolgård ger möjlighet att ordna fler funktioner och mer varierade miljöer inom skolområdet.
Genrösa naturytor främjar aktiv rörelse och lek
inom området. Skolgården bör gestaltas med fokus på att främja barns lek och hälsa samt med
god tillgänglighet.

För att detaljplanen ska vara så flexibel som möjligt med flera möjligheter inryms bestämmelsen B
(bostäder) på kvartersmark för förskola.
Utöver förskoleverksamhet möjliggör planförslaget
en byggrätt på 2500 m2 bruttoarea för byggnation
av flerbostadshus i upp till tre våningar i den norra
delen av planområdet.
Förskolan planeras med en väl tilltagen utemiljö om
cirka 4000 m2. Den närliggande skogsdungen bevaras i hög grad och kan fortsatt användas för rekreation och planläggs som ”NATUR” i plankartan.
Cirka 1000 m2 av kvartersmark för förskola kommer att ta delar av skogspartiet i söder i anspråk.
Denna del ska bevaras obebyggd och är i plankartan planlagd som kvartersmark för förskola och
regleras genom prickmark. Naturområdet inkluderas i skolgården och dess naturkvaliteter ska tillvaratas. Uppvuxna träd och naturterräng är en tillgång i skolmiljön eftersom det ger naturmaterial att
leka med. Det ger också skugga och, inte minst,
variation som främjar rörelse och barnens motorik.
Öster om Telegatan kommer planförslaget att möjliggöra för byggnation av villor i upp till två våningar.
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3.5.6 Gator och trafik

Gång- och cykelvägar
Längs med väg 156 finns ett kombinerat gångoch cykelfält på båda sidor av vägen. Detta fortsätter sedan upp på den södra sidan av Backagatan.
Längs med Telegatan finns ingen separerad gång
eller cykelväg. Gående och cyklister har även möjlighet att komma till planområdet söderifrån via Granvägen.

Gatunät och angöring
Angöring till förskola och tillkommande bostäder
sker via Telegatan som i planförslaget avslutas
söderut med en vändplan/parkering. Planförlaget
kommer att säkerställa in och utfart till gatumark
för några fastigheter som idag har sina in- och utfarter via avtalsservitut.

Från väster finns en stig genom naturområdet. Delar av denna stig går i dagsläget genom området
som i planförslaget är planlagt för bostadsändamål. I samband med exploatering kommer den del
av stigen som berörs av byggnationen att flyttas
och förslagsvis fortsätta mellan kvartersmark för
bostäder i norr och kvartersmark för förskola i söder.

Planens genomförande kommer innebära att
trafiken på Tåstarpsgatan kommer att öka i
förhållande till dagens trafik.
Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för
att uppskatta den tillkommande trafiken. Beräknat
tillkommande trafikflöde till området görs utifrån
maximal byggrätt. Som mest genererar planens
genomförande 467 bilresor/dygn till området. Det
finns god tillgång till gång- och cykelvägnät till området samt kollektivtrafik som möjliggör för andra
färdmedel än bil. Med tanke på att det inte finns
någon förskola på den västra sidan av Tranemo
tätort så kan planens genomförande innebära att
de närboende som idag väljer bilen som transportmedel för hämtning och lämning istället kan välja
andra färdmedel. Detta i sin tur kan bidra till positiva effekter vid korsningen Backagatan/Tåstarpsgatan. Den tillkommande trafiken bedöms därmed
inte bli så hög att angöring till och från området
inte kan ske på ett effektivt och trafiksäkert sätt.

I planförslaget dimensioneras användningen GATA
för att även inrymma ett fält för gång/cykel. Detta
regleras ej genom specifik egenskapsbestämmelse.

Biltrafik
Den mest trafikerade vägen i närheten av planområdet är Tåstarpsgatan. Antalet transporter utmed
Tåstarpsgatan/väg 156 uppgår 2700 fordon/dygn,
varav ca 10 % tung trafik.

Gata

Tåstarpsgatan/ väg 2700
156

Parkering

Tranemo kommun har en parkeringsnorm som
innebär att minst en bilplats per lägenhet ska finnas. Detta följs upp i samband med bygglovsprövning. Parkering för bostäder samt förskolan ska lösas inom egen fastighet och i enlighet med
gällande
parkeingsnorm.
Parkeringsbehov

Bilplats/lägenhet

Flerbostadshus

1 plats per lägenhet

Förskola / skola

2 platser/ avdelning
0,4platser/ anställd–

ÅDT 2017
ÅDT 2040(an(Antal fordon) tal fordon)
3300

Andel tung Hastigtrafik (%)
het
12

40

fig. 12

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger ca 300 meter från
planområdet, med linje 320 som trafikerar sträckan
Kinna-Tranemo centrum. Till Tranemo busstation
med fler busslinjer är det drygt 1 km.

Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen.

fig. 11
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3.5.7 Teknisk försörjning

långsiktigt perspektiv. För delar av planområdet
gäller skyddsföreskrifter för Tåstarp vattenskyddsområde som trädde i kraft 2019-12-09. Skyddsföreskrifterna reglerar vilka åtgärder som kräver tillstånd och vilka som är förbjudna inom en primär,
sekundär och tertiär skyddszon. Planområdet berör en mindre del, drygt 3000 m2 av det sekundära
skyddsområde för vattentäkten Tåstarp.

Ledningar
Inom planområdet finns VA-ledningar, fiberledningar och fjärrvärmeledningar som går parallellt med
Telegatan och fortsätter söderut mot Granvägen.
Här finns även kopparledningar tillhörande Skanova. Dessa ledningar bedöms kunna ligga kvar i
sitt nuvarande läge. Väster om Telegatan finns en
fiberledning tillhörande Landsbygdsnät i Tranemo
som kommer behöva flyttas i samband med planens genomförande. I norra delen av planområdet
går det en fiberledning tillhörande Skanova. Den
del av ledningen som enligt planförslaget ligger
inom kvartersmark för bostäder kommer behöva
flyttas i samband med byggnation.

Dagvatten
Befintliga förutsättningar
På uppdrag av Tranemo kommun har Sweco utfört
en dagvattenutredning.
Dagvatten från skogsområdet och grusytan, som
inte infiltreras i marken, rinner i dagsläget till ett makadamdike öster om grusvägen, mot befintlig villabebyggelse. Se fig 14. Dagvatten som genereras i
planområdet avrinner till Tranemosjön. Sjön är del
av ett vattendrag benämnt Assman eller Lillån.
Assman är ett biflöde till Ätran.
Avledning av dagvatten
Dagvatten från skogsområdet och grusytan, som
inte infiltreras i marken, rinner i dagsläget till ett makadamdike öster om grusvägen, mot befintlig villabebyggelse.
Det finns inga uppgifter om storlek på makadamdiket, eller om det finns en uppsamlande ledning i
botten. Makadamdiket mynnar ut i en kupolsil på
nordöstra sidan, där det sannolikt ansluter till ledningssystemet på Telegatan.

fig. 13. Fiberledning tillhörande Skanova

Transformatorstation
Inom planområdet finns idag ingen transformatorstation. Lokalisering av transformatorstation möjligörs i planområdets sydvästra genom bestämmelsen ett E1, transformatorstation. Minsta tillåtna
avstånd mellan transformatorstation och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.

Vattenskyddsområde
Det område där villabebyggelse planeras ligger
inom sekundär skyddszon i Tåstarps vattenskyddsområde, vilket har som syfte att skydda
Tåstarps grundvattentäkt. Se vattenskyddsområdets gränser i fig 15.

Vatten och avlopp
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av
våra allra viktigaste naturresurser. Den ställer följaktligen höga krav på varsamt nyttjande och skydd
mot sådana verksamheter och åtgärder som kan
påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt.

Den skyddsföreskrift som kan bli aktuell kopplad till
dagvattenhantering är §6, Infiltration och avledning
av avloppsvatten. Inom sekundär zon kräver nyetablering av enskild avloppsanläggning där renat
hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten leds till
grundvattnet, tillstånd. För att dagvatten ska räknas som avloppsvatten ska dagvattnet avledas
från mark inom detaljplan från flera fastigheter.
Andra paragrafer kan dock vara aktuella vid själva
utförandet av dagvattenanläggningar.

Vattenförekomsten utgör dessutom en sårbar del i
en säker vattenförsörjning. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som
är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt
gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett
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Fig. 14. Översikt över planområdet där dagvattenledningar (i grönt) framgår. Makadamdiket är markerat med en svart linje och planområdet med
rödstreckad linje. Gröna linjer avser befintligt dagvattensystem.
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Föreslaget dagvattensystem
Fördröjning av dagvattnet kommer att krävas, då marken kommer att bli mer hårdgjord än innan exploatering.
I tabell 1 visas beräknade fördröjningsvolymer, utifrån olika återkomsttider (5 eller 20 år) samt vilket det tillåtna utflödet ska vara. Det finns inga tydliga riktlinjer inom kommunen angående tillåtet utflöde, men hänsyn
ska tas till kapaciteten för anslutande dagvattensystem.

Tabell 1. beräknade fördöjningsvolymer.

För att åstadkomma ovanstående volymer föreslås att en torr damm med en totalvolym på 50 m3 och en
area i marknivå på 135 m2 för dagvatten från mark och tak från flerfamiljshuset. Torrdammen ska anläggs
på naturmark öster om kvartersmark för flerbostadshus. Rening av dagvatten från flerfamiljshusets parkering föreslås ske i makadamdiken. Utloppet från dammen behöver strypas för att mottagande ledningarnas
kapacitet ej skall överskridas.
Dagvattnet på förskolans område kan av säkerhetsskäl inte anläggas inom tomtmark, då den föreslagna
lösningen är en öppen anläggning. En nedgrävd anläggning blir betydligt mer kostsamt vilket inte bedöms
försvarbart när det finns mark att ta i anspråk för en dagvattenanläggning inom detaljplanen. Den torra
dammen föreslås därför placeras utanför området, på allmän platsmark mellan kvartersmark för förskola
och flerbostadshus.
Dagvattnet från parkeringen är mer förorenat och föreslås därför renas i makadamdiken. Dessa makadamdiken, har huvudsakligen föreslagits för rening, men även fördröjning kommer att ske där. Byggnadens dräneringsvatten skall inte anslutas till de torra dammarna, utan behöver anslutas på utgående ledning från
dammen mot anslutningen till kommunal dagvattenledning.

Brandvattenförsörjning
Planområdet bör kompletteras med ytterligare minst en brandpost och utföras enligt VAV P114 inom området. Lämplig placering är i direkt anslutning till förskola.
Brandposten enligt VAV P114 behöver uppfylla krav som redovisas nedan:
• Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till angreppsväg såsom entréer, bör
inte överstiga 50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör inte överstiga 75 meter.
• Vattenflödet i brandposterna i område innehållande skola bör inte understiga 1200 liter/minut. En brandpost vid skola bör täcka in även samtliga bostäder på området.

Släckvattenhantering
Vid släckning av en eventuell brand i området uppkommer förorenat släckvatten. För att inte riskera att förorenat släckvatten förs vidare via dagvattensystemet till Tranemosjön, föreslås att de torra dammarna förses
med ett avstängningsbart utlopp som är ogenomsläpplig. Sanering av ev. släckvatten i dammarna behöver
göras relativt snart efter en brand, för att inte riskera att släckvattnet infiltrerar ner i jordlagren.
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Översvämningsrisk och höjdsättning av planområdet
Höjdsättningen av området är mycket viktig med hänsyn till kraftiga skyfall som blivit allt mer vanligt förekommande. I dagsläget finns det en lågpunkt intill en byggnad strax öster om planområdet. Se orange markering i Figur 18. För att undvika att vatten avrinner mot byggnaden föreslås att vägen inom planområdet
höjdsätts så att vattnet istället tar en annan väg.
Ett förslag är att säkerställa ett skyfallsstråk i nordlig riktning mot Toddebäcken. I sådant fall behöver hela
sträckan, se lila pil, från planområdet till bäcken ses över för att säkerställa vattnets väg vid ett skyfall.
Marken i anslutning till nya byggnader skall anläggas med fall ut från byggnaden, för att säkra den från att
skadas vid stora regnmängder.

Fig. 16.
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3.6 Miljö, hälsa och säkerhet
3.6.1 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i svensk lagstiftning sedan 1999 för att kontrollera miljöpåverkan
och som berör främst luft, vatten och buller. MKN reglerar krav på miljökvalitet som kommuner och myndigheter ska följa vid planering och planläggning för att i huvudsak skydda människors hälsa och naturmiljö.
Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan
fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belasta utan fara för påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnormer finns bl.a. gällande utomhusluft. Idag finns gränsvärden för kväveoxider (främst kvävedioxid), svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly, marknära ozon och partiklar. Det finns även miljökvalitetsnormer för vatten, där ser man på ekologisk- och kemiskstatus. Planområdet enligt föreliggande förslag
bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas.

Buller – trafikbuller
Boverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en översiktlig beräkningsmetod för att beräkna enklare bullernivåer. Genom information om trafikmängd, hastighet och avstånd
kan en ungefärlig ekvivalent, det vill säga en genomsnittlig bullernivå utläsas.
Enligt trafikverkets mätningar trafikeras Tåstarpsgatan/ väg 156 av ca 2 700 fordon/dygn. Används beräkningsmetoden enligt ovan så ger 2700 fordon/dygn med en hastigheten 40 km/h och ett avstånd till planområdet på ca 70 m en bullernivå på under 50 dBA.
För att säkerställa en hållbar och trivsam miljö görs beräkningar för en framtid med prognostiserad trafikökning fram till år 2040 där Tåstarpsgatan beräknas trafikeras med 3300 fordon/dygn. Blå linje i tabellen nedan visar att även med den framtida prognostiserade trafikökningen bör inte den ekvivalenta bullernivån mot
friytor överskrida 50 dBA.

Fig. 17. Översiktlig beräkningsmetod för buller från Boverket och SKR

Luft
De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477). I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att
skydda människors hälsa. . För att skydda människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i utomhusluft
med mer än i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår(årsmedelvärde).Den närmaste och mest trafikerade vägen i närheten av planområdet är väg 156 ( Tåstarpsgatan), gaturummet är
öppet och välventilerad. År 2002/03 har det utförts mätningar som visar att halterna kvävedioxid i gaturum
låg under nedre utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormer. Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft överskrids eller riskerar att överskridas.
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Vatten
Dagvatten som genereras i planområdet avrinner till Tranemosjön. Sjön är del av ett vattendrag benämnt
Assman, eller Lillån. Assman är ett biflöde till Ätran.
Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är Tranemosjön klassificerad att ha måttlig ekologisk status
och den uppnår ej god kemisk status. Det årliga medelflödet i recipienten (1981-2010) uppgår till ca 8,5
m3/s, enligt SMHIs Vattenwebb.
Ekologisk status
Att den ekologiska statusen är måttlig beror enligt VISS på att fisk inte kan vandra naturligt i vattensystemet.
Statusen för näringsämnen och särskilt förorenande ämnen är dock god. Miljökvalitetsnormen beslutad
2017-02-23 ställer kvalitetskrav på att god ekologisk status ska uppnås till 2021. Enligt kommande förvaltningscykel, som nu är på remiss, ska vattenförekomsten uppnå god ekologisk status senast 2033.
De kvalitetsfaktorer som denna exploatering kan komma att påverka den ekologiska statusen med är näringsämnen och särskilt förorenande ämnen. Enligt VISS är dock dessa kvalitetsfaktorer klassade som
goda, och recipienten är därmed inte lika känslig för dessa. Vandringshinder i recipienten påverkas inte av
detaljplanen.
I VISS anges att den kemiska statusen ej uppnår god, på grund av halten kadmium, kvicksilver och bromerad difenyleter Enligt miljökvalitetsnormen beslutad 2017-02-23 ska vattenförekomsten uppnå god kemisk
status senast 2021 med undantag för kvicksilver samt PBDE.
Enligt kommande förvaltningscykel, som nu är på remiss, ska vattenförekomsten uppnå god kemisk status
senast 2027 med undantag för kvicksilver samt PBDE.
Den genomförda dagvattenutredningen visar att förorenigsämnera ut från planområdet kommer att öka gällande fem ämnen även med rening. Denna ökade mängd föroreningar bör dock jämföras med storleken på
recipienten. Det årliga medelflödet från detaljplaneområdet har beräknats uppgå till 0,53 l/s vilket kan ställas
i relation till det årliga medelflödet i recipienten på ca 8,5 m3/s. Flödet från utredningsområdet utgör en
mycket liten del av det totala flödet i recipienten, mindre än 0,01%, och mängderna överskrids enbart marginellt och därför förväntas exploateringen inte att påverka recipientens möjlighet att uppnå MKN. Då statusen för näringsämnen i recipienten är god, bedöms överskridandet av befintliga halter näringsämnen (fosfor
och kväve) som acceptabel. Identifierande problem i recipienten med kadmium kopplas enligt VISS till ett
avloppsreningsverk, och därför har inte dagvattnet från planområdet en större påverkan på kadmiumhalten i
recipienten

Tabell 2 Föroreningsmängder (kg/år) från planområdet innan och efter exploatering, samt med rening. Röd siffra indikerar högre halt än befintlig
markanvändning.
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MILJÖMÅL
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för dagens och morgondagens
miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar.
Det miljömål som kan anses beröras av detta planförslag är:
• God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas”
Förutsatt att om- och nyexploatering inom planområdet utformas med hänsyn till områdets karaktär och
omkringliggande bebyggelse bedöms planförslaget kunna genomföras utan att motverka miljömålen vad
gäller miljömålet god bebyggd miljö.
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3.7.1 Användning av mark och
vatten

det ska vara bostadsrätter eller hyresrätter.

En detaljplan är ett juridiskt dokument som ger rätt
att bygga i enlighet med planen samt medför rättigheter och skyldigheter. I en detaljplan kan kommunen reglera användning av mark och vatten genom att pröva ett områdes lämplighet för ett eller
flera ändamål. Kommunen redovisar allmänna platser, kvartersmark, vattenområden samt gränserna
för dessa. Med egenskapsbestämmelser regleras
utformningen av området.

S1

Användningen skola med en precisering på förskola, betecknas med S1 på plankartan. I användningen ingår undervisningslokal, matsal, bibliotek, personalkontor, förskolegård, uthus, avfallssortering,
angöringsytor och parkering till skolverksamheten.
För att driva förskoleverksamheter ställs det krav
på friytor som behandlas i bygglovet.
E1

Allmänna platser

Gata

Användningsområdet betecknas med GATA på
plankartan och är avsedd för fordonstrafik och
gång- och cykeltrafik. I användningsområdet gata
ingår de vanliga arrangemangen som trafikanordningar, gångbanor, planteringar, gräsytor, väderskydd samt byggnader som behövs för gatans
skötsel och bruk.
NATUR

Natur

Användningen natur ska tillämpas för områden för
friväxande grönområden som inte sköts mer än
enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement till naturområdets användning ingår.

Kvartersmark
Kvartersmark är avsedd för bebyggelse med en
specifik användning för att avgränsa vilka verksamheter som tillåts på platsen, till exempel skol- och
centrumändamål. Kvartersmark är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål.
B

Transformatorstation

Preciseringen transformatorstation inryms i tekniska anläggningar och betecknas med E1 på plankartan. Bestämmelsen möjliggör att nya och befint-

De angivna områdena i detaljplan; gata och natur,
är allmänna platser och är avsedda för gemensamma behov. Kommunen som huvudman ansvarar
för anläggning, skötsel och underhåll av allmänna
platser.
GATA

Förskola

Bostäder

Inom användningen bostäder, betecknas på plankartan med B, möjliggörs för olika former av boende av varaktig karaktär. Till bostäder hör även bostadskomplement som garage, parkering,
tvättstuga, gäststuga, gästlägenhet, lekplats och
miljöhus för flerbostadshus. Detaljplanen kan inte
reglera bostäders upplåtelseform, det vill säga om
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liga transformatorstationer får finnas inom området.

ras den mark som inte får förses med byggnad
inom egenskapsområdet.

3.7.2 Egenskapsbestämmelser

P

3.7.3 Administrativa bestämmelser

Skydd av träd

Bestämmelsen används för att skydda träd inom
allmän platsmark Natur. Egenskapsbestämmelsen
är utskrivet med text ”träd1” på plankartan.
e1

Genomförandetid
Genomförandetid är en administrativ bestämmelse
som anger tiden som detaljplanen är tänkt att genomföras på. Genomförandetiden räknas från den
dag då planen får laga kraft och genomförandetiden för detaljplanen är 5 år.

Utnyttjandegrad

Genom bestämmelsen om utnyttjandegrad regleras hur mycket området som får bebyggas och betecknas med ett ”e1” på plankartan.
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

a1

1:10

1:81

Ändrad lovplikt

Bestämmelsen om utökad marklovsplikt som betecknas på plankartan med ”a1” används för att
skydda träd inom markerat område. Enligt bestämmelsen krävs marklov för fällning av träd med över
15 centimeter i brösthöjdsdiameter. Marklov söks
hos kommunen.

Prickmark

Genom egenskapsbestämmelsen prickmark regle1:76

Ø

Ø

Bestämmelserna används av trafiksäkerhetsskäl då
utpekad plats inte är lämpligt för in- och utfart och
betecknas med ofyllda cirklar över användningsgränsen.

Genom egenskapsbestämmelser för allmän plats
och kvartersmark preciseras och avgränsas användningens omfattning, placering, utformning, utförande, markens anordnande och vegetation, utfart, skydd av kulturvärden, rivningsförbud med
mera.
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3.8 Genomförandefrågor

3.8.1 Organisatoriska frågor

Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska,
tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan men ska vara
vägledande vid genomförandet av detaljplan.

Tidsplan
Planen hanteras med utökad förfarande och ska
efter samråd och granskning antas av kommunfullmäktige.

Preliminär tidsplan
•
•
•

Beslut om samråd i Allmänna utskottet Juni
2021.
Beslut om granskning i Allmänna utskottet
december 2021.
Beslut om antagande i Allmänna utskottet
mars 2022

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år och räknas från den
dagen planen får laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan särskilda
skäl vilket ger fastighetsägaren en garanterad
byggrätt i enlighet med detaljplanen. Om detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs innan
genomförandetiden har gått ut har fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den skada
den lider. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ersättas, ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning.

Huvudmannaskap
Tranemo kommun är huvudman för allmänplatsmark. Som huvudman äger kommunen ansvar för
att utbyggnad, drift och underhåll av den allmänna
platsmarken.

Ansvarsfördelning
Tranemo kommun är ansvarig för allmänna vattenoch avloppsledningar i området. Kommunen ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna
vatten- och avloppsledningar.
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3.8.2 Ekonomiska frågor

angränsande gator.

Planekonomi

Dagvatten

Upprättandet av detaljplanen inklusive utredningar
har bekostas av kommunen.

Dagvatten leds till den kommunala dagvattenledningen som finns i angränsande gator.

För att bygga ut området kommer kommunen att
ha utgifter för detaljplan, anläggning av VA-ledningar, byggnation av ny förskola samt administration
med mera.
Intäkterna kommer från försäljning av kvartersmark.

Värme
Möjlighet att ansluta till fjärrvärme finns.

El, tele och fiber

Anslutning till el, tele och fiber finns i angränsande
gator.

3.8.3 Tekniska frågor

Transformatorstation

Gator
Detaljplanen säkerställer Telegatan som en allmän
gata.

Norr om planområdet finns en teletransformationsstation. Plats för ny transformatorstation finns i
södra delen av planområdet.

Vatten och avlopp

Brandvattenförsörjning

Anslutning till vatten- och avloppsledningar finns i

Planområdet bör kompletteras med ytterligare
minst en brandpost inom området. Lämplig placering är i direkt anslutning till förskola.

PLANOMRÅDE

Fig. 19. Översikt. Planområdet utbredning ungefärligt markerat.
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3.8.4 Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Nästan all mark inom planområdet ägs idag av Tranemo kommun. Kommunen är fastighetsägare för delar
av fastigheten Tranemo 2:1. En del av Telegatan inom planområdet är belägen på fastigheten Tranemo 1:10
som ägs av privatperson. En liten del av fastigheten Tåstarp 1:20 som ägs av privatperson kommer att tas i
anspråk för att möjliggöra in- och utfart för några fastigheter.

Fastighetsbildning

Ett led i genomförandet av en detaljplan är fastighetsbildningen. Med fastighetsbildning avses bl.a. mark
överföringar, säkerställande av rätt till utfart, eventuellt bildandet av en gemensam parkeringsanläggning
med mera. Fastighetsbildningsfrågor upptas till prövning av lantmäterimyndigheten efter ansökan från
fastighetsägaren, ledningsinnehavare eller kommunen. Fastighetsbildning och reglering ska ske i enlighet
med detaljplanens intentioner.
Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in mark för allmän plats. En del av Telegatan ligger på ett
skifte av fastigheten Tåstarp 1:10. Idag utgörs hela skiftet av vägen som har kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen avser därför att lösa in det berörda området med stöd av PBL 2010:900 6 kap 13 § då området
planläggs för allmän plats. Området föreslås slås ihop med fastigheten Tranemo 2:1 genom lantmäteriförrättning som initieras av Tranemo kommun. För att säkerställa in- och utfart till fastigheterna öster om planområdet krävs det att kommunen löser in delar av fastigheten Tåstarp 1:22.
Stora delar av områden som planläggs som kvartersmark tillhör i dagsläget Tranemo 2:1 förutom delar av
fastigheten Tåstarp 1:21. Planlagda områden som i planförslaget redovisas som kvartersmark och som ägs
av Tranemo kommun kommer i samband med planens genomförande behöva styckas av till separata fastigheter. Kvartersmark för förskola föreslås styckas av till en egen fastighet genom lantmäteriförrättning som
initieras och bekostas av Tranemo kommun. De byggrätter som planläggs för bostäder kan komma att
styckas av till en eller flera fastigheter. Denna lantmäteriförrättning initieras av Tranemo kommun och bekostas av exploatör.

Skyldighet för inlösen av mark

Om detaljplanen anger mark som ska användas som allmän plats för vilken kommunen är huvudman för, är
kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken. Skyldigheten till inlösen är ovillkorlig
och gäller så länge som detaljplanen är aktuell. Det har ingen betydelse om planen har genomförandetid eller inte. Fastighetsägaren kan genom skilda bestämmelser i fastighetsbildningslagen (FBL) även begära att
den kommunala skyldigheten till inlösen genomförs som fastighetsreglering.

Rätt för inlösen av mark

Om detaljplanen redovisar mark som ska användas för allmän plats och som kommunen är huvudman för,
äger kommunen rätt att lösa in marken. Rätten till inlösen är ovillkorlig och gäller både under som efter detaljplanens genomförandetid. Talan om inlösen kan även väckas även om beslut att detaljplan inte har vunnit
laga kraft. Kommunen kan genom skilda bestämmelser i fastighetsbildningslagen (FBL) tillförsäkra tillgång
till mark för allmän plats genom fastighetsreglering.

Proportionalitetsprincipen

Vid prövning enligt plan-och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen. Detta uttrycks genom den så kallade proportionalitetsprincipen och som innebär att det alltid ska
finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen. Projekt (förskola, bostäder, gator m.m.) inom planförslaget medför inte skada på
riksintressen eller naturmiljön samt på omgivande redan etablerad bebyggelse. Föreslagen förskola och bostäder syftar tillgodose viktigt allmänintresse genom skapandet av förutsättningar för bland annat helårsbostäder inom området. Området som tas i anspråk för planen är lätt tillgängligt med närhet till allmänna kommunikationer och affärer samt naturområden. Nödvändiga utredningar och bedömningar har utförts för
planens genomförande och benämns i planbeskrivningen. Vid en samlad bedömning av hela planförslaget
och de fördelar som planen innebär ger det stöd för att planen kan anses lämplig.
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN

2:1
1:22

1:21
Kommunägd mark

1:20

Mark som kommunen
köper
Privatägd mark som
kommunen inte köper
Befintliga fastighetsgränser

Direkta konsekvenser som planen medför fastigheter

Fig. 20.

Fastigheter

Konsekvenser

Tåstarp 1:22

•

Delar av fastigheten Tåstarp 1:22 planläggs
som Gata för att säkerställa in- och utfart till
närliggande fastigheter.

Tåstarp 1:20

•

Del av den privata fastigheten Tåstarp 1:20
omfattas av planområdet. Detta för att släcka
ut den äldre byggnadsplanen som berör denna
del. Fastigheten kommer fortsatt att ägas av
privatperson.

Tåstarp 1:21

•

Del av fastigheten Tåstarp 1:21 berörs av
planförslaget och ägs av privatperson.
Fastigheten del av Tranemo 2:1 ligger söder
om Tåstarp 1:21 och ägs av Tranemo kommun.
Båda fastigheterna omfattas av samma
detaljplan och är i dagsläget planlagd som
exploateringstomt för bostadsändamål. Då
dessa fastigheter ägs av två olika parter och det
inte ﬁnns något intresse från fastighetsägaren
av Tåstarp 1:21 att sälja del av fastigheterna till
kommunen kommer det nya planförslaget att
möjliggöra för byggnation av villor på respektive
fastighet.
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Medverkande

3.9 Medverkande
Ansvariga för framtagandet av detaljplanen är planarkitekt Wasim Fanari och stadsarkitekt
Sven Hedlund på bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun.
Medverkande i projektgruppen och arbetet har varit:
Neda Jafari
Linn Petersson
Maud Enqvist
Stina Kullingsjö
Manda Schillerås
Henrik Johansson
Thomas Tranefors
Mikael Järvinen
Ali Yehya

Planarkitekt, bygg- och miljöförvaltningen, Gislaved kommun
Miljöhandläggare, bygg- och miljöförvaltningen, Gislaved kommun
Miljöhandläggare, bygg- och miljöförvaltningen, Gislaved Kommun
Miljöhandläggare, bygg- och miljöförvaltningen, Gislaved kommun
Verksamhetschef samhällsutveckling, Tranemo kommun
Tf. Verksamhetschef Infrastruktur, Tranemo kommun
Miljöstrateg, Tranemo kommun
Mark och exploatering, Tranemo kommun
Enhetschef VA, gata och infrastruktur, Tranemo kommun

Gislaveds kommun, mars 2022
Wasim Fanari, planarkitekt
Sven Hedlund, stadsarkitekt
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1:76
1:10

1:81

1:29

1:12
1:36

1:77

Planbestämmelser

1:6

6374100

1:45

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

2:34

Gränsbeteckningar

2:199

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

1:21
1:23
1:16

2:66

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

6374050

2:198

GATA

Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR

Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

1:17
1:10

1:66
6374000

1:68

1:44
1:22

6373950

2:71
S:2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Ø

P

Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
e1 30,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

)
0,0

1:20

Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 2500,0 Största bruttoarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

2:73

6373900

Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

P

1:35

e3 4500,0 Största bruttoarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

1:32

2:72

Placering

1:38

1:71

p1

2:61
1:30
2:62

2:1>8
1:36
1:37

6373850

E1

Ø

2:70

1:31

140200

140250

Gränspunkter
Ledningsrätt/Servitut
Rutnät
Registernummer
Registområde

P

P

P

P

P

P

UU

UU

q

q

p
n

Trakt/Kvartergräns

P

f

G

[
!

Ò 147,3

Mur

M

Fastighetsgräns

Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

Marklov krävs för fällning av träd med över 15 cm i brösthöjdsdiameter. Allmän plats, PBL 4 kap. 15 § 1 st
3 p.

1:67
1:5

1:39
140300

140350

0

Grundkartans beteckningar

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

a1

1:28

Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

1:40

2:15

140150

1:2

Förskola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Utfart

1:21

Broaryd

S1

Dagvatten Torrdammn, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TÅSTARP

g

Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

träd1

TRANEMO

2:1

B

Staket
Häck
Ägoslagsgräns
Barrskog/Lövskog
Ensamstående barrträd/Lövträd
Belysningsstolpe
Höjdpunkt

5
15

Dike, Kant

Byggnad, husliv

Gång o cykelväg

Uthus

Körbanas kant

Skärmtak

Nivåkurvor
Allmän- offentlig och
industribyggnad, takkontur
Allmän- offentlig och
industribyggnad, husliv
Byggnad, takkontur

140400

20

40

Uppgifter om grundkartan
Upprättad och ajourförd av Kart- och mätenheten
i Gislaved fram till 2022-03-10
Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH2000
Marcus Josefsson
Kart- och mätchef

60

140450

80

100 m
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Detaljplan för del av Tranemo 2:1 m.fl.
Tranemo kommun

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola samt bostäder på delar av fastigheten Tranemo 2:1 m.fl. Planenheten Gislaved kommun har i samarbete med Tranemo kommun tagit fram ett förslag på detaljplan. Planförslaget möjliggör för byggnation av förskola i upp
till sex avdelningar. I planområdets norra del möjliggör planförslaget byggnation av flerbostadshus i upp till tre våningar. Angöring till planområdet kommer att ske via Telegatan som i planförslaget avslutas med en vändplan. Telegatan är i planförslaget dimensionerad så att det finns
utrymme för gång och cykel. Öster om Telegatan möjliggör planförslaget två byggrätter för
villabebyggelse.
Den 17 juni 2021 beslutade Allmänna utskottet i Tranemo kommun sända ut förslag till detaljplan på samråd. Samrådet varade mellan 23 juni – 5 september 2021. Myndigheter, sakägare
och berörda informerades skriftligen och annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte har gjorts.
Den 9 december 2021 beslutade Allmänna utskottet i Tranemo kommun att låta ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen
och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till detaljplan har funnits
utställt för granskning under tiden 17 december - 24 januari 2022.
Skriftliga yttranden inkomna under granskningstiden
Lantmäteriet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Trafikverket
Södra Älvsborgs räddningstjänst
Vattenfall Eldistribution AB

2022-01-24
2022-01-19
2022-01-11
2021-12-28
2022-01-05

1
ingen erinran
ingen erinran
2
3

Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formulering hänvisas till
respektive skrivelse, som finns tillgängliga på bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun.

SAMHÄLLSSEKTIONEN
Stortorget 26 514 80 Tranemo
Tel. 0325-57 60 00
kommun@tranemo.se

www.tranemo.se

1. Lantmäteriet (yttrande redovisat i sin helhet)
FASTIGHETSKONSEKVENSER
a- Område markerat med rött har redan överförts till kommunens fastighet och ser ut att
ha missats att tas bort. Även stycket om det här under rubriken Fastighetsbildning kan
tas bort.
b- Under rubriken Fastighetsbildning står även ”För att säkerställa in och utfart till fastigheterna väster om planområdet krävs det att kommunen löser in delar av fastigheten
Tåstarp 1:21.” Något oklart vad som menas men troligen avses inlösen av Tåstarp 1:22
för utfart för fastigheterna öster om planområdet.
c- Bra med en tabell för att redovisa konsekvenserna för fastighetsägarna. Dock är det något oklar redovisning för Tåstarp 1:22. Är tanken att hela Tåstarp 1:22 ska överföras till
kommunens fastighet? Om inte är det tydligare att skriva ”del av”. Sista meningen inom
rödmarkerad text ser ut att avse fel fastighet.
Raden nedanför är också otydlig då det inte finns något sådant grönt område redovisat i
kartan ovanför.
ÄNDRAD LOVPLIKT
d- Lantmäteriet kan inte se någonstans i planbeskrivningen att skälet till att lovpliktens omfattning regleras har angetts och motiverats.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning - 2 kap 3 §
Motiv till detaljplanens reglering
3 § I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte och 2 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
Kommentar:
a- Det angivna området har tagits bort (se planbeskrivning sidan 31).
b- Texten har ändrats (se planbeskrivning sidan 30).
c- Raden har tagits bort (se planbeskrivning sidan 31).
d- Se planbeskrivning sidan 10. Under stycket 3.5.1 Natur motiveras varför det krävs skydd i detaljplan för utpekade skyddsvärda träd.
2. Södra Älvsborgs räddningstjänst
Räddningstjänsten har följande synpunkt på detaljplanen:
Detaljplanen hanterar inte brandvattenförsörjningen. Räddningstjänsten anser att planområdet
bör utföras med brandposter enligt VAV P114. Befintliga brandposter uppfyller ej kraven i VAV
P114 med nytt planförslag. Krav redovisas nedan, om annat utförande väljs ska detta stämmas av
med räddningstjänsten:
• Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till angreppsväg
såsom entréer, bör inte överstiga 50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost
bör inte överstiga 75 meter.
• Vattenflödet i brandposterna i område innehållande skola bör inte understiga 1200 liter/minut. En brandpost vid skola bör täcka in även samtliga bostäder på området.
Kommentar:
En kompletterande text har lagts till i planbeskrivning med rubrik ”Brandvattenförsörjning”
(se sidan 19 och 29).
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3. Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall vill ha ett E-område (10*10 meter) för en ny transformatorstation, se bifogad fil
E-område. E-området bör inte placeras för nära dagvattendammen om det finns en risk att dagvattendammen svämmar över. Kontakta därför Vattenfall för att diskutera en alternativ placering. Transformatorstation får inte placeras närmare än 5 meter till byggnader. Detta ska läggas
in som en planbestämmelse. Vattenfall vill inte ha någon parkering närmare än 5 meter till transformatorstationen.
Kommentar:
En bestämmelse, E1, som möjliggör transformatorstation har lagts till i den sydvästra delen av området
(se plankarta och planbeskrivning sidan 17).

Gislaved 2022-03-07

Wasim Fanari
Planarkitekt

Sven Hedlund
Stadsarkitekt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-24

§ 43 Förfrågan från TranemoBostäder AB angående fiber KS/2021:599
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB
med möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad.

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.

Jäv
Vice ordförande Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen
av ärendet.

Ärendet
Tranemobostäder inkom 2021-11-26 med en skrivelse om att informera om bolagets arbete
med att kunna erbjuda bredbandstjänster till dess hyresgäster. Bolagets förslag är att låta
kommunen utreda förutsättningarna för att utföra en kompletteringsutbyggnad av det
befintliga kommunala bredbandsnätet.
Tranemobostäder redogjorde för ärendet på TFAB 2020-01-20 § 1.

Ekonomisk påverkan
Om kommunen ska vara en del i arbetet kommer det behöva justeras i investeringsbudgeten
och även driftsbudgeten kommer att påverkas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Protokoll TFAB 2022-01-20, § 1
Begäran från Tranemobostäder AB, 2021-11-26

Beslutet skickas till
Tranemobostäder

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tranemo Forum AB
2022-02-16

§ 4 Förfrågan från TBAB ang fiber KS/2021:599
Styrelsens förslag till allmänna utskottet
Kommunstyrelsen beslutar
•

Ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB att
förvärva framtida bredbandsutbyggnad.

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.

Jäv
Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Tranemobostäder inkom 2021-11-26 med en skrivelse om att informera om bolagets arbete
med att kunna erbjuda bredbandstjänster till dess hyresgäster. Bolagets förslag är att låta
kommunen utreda förutsättningarna för att utföra en kompletteringsutbyggnad av det
befintliga kommunala bredbandsnätet.
Tranemobostäder redogjorde för ärendet på TFAB 2020-01-20 § 1.

Ekonomisk påverkan
Om kommunen ska vara en del i arbetet kommer det behöva justeras i investeringsbudgeten
och även driftsbudgeten kommer att påverkas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Protokoll TFAB 2022-01-20, § 1
Begäran från Tranemobostäder AB, 2021-11-26

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Tranemobostäder

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Allmänna utskottet
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2022-02-09
Dnr: KS/2021:599

Tjänsteskrivelse om skrivelse från Tranemobostäder
om utbyggnad av bredbandsnät
Förslag till beslut
•

xxx

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
Tranemobostäder inkom 2021-11-26 med en skrivelse om att informera om
bolagets arbete med att kunna erbjuda bredbandstjänster till dess hyresgäster.
Bolagets förslag är att låta kommunen utreda förutsättningarna för att utföra en
kompletteringsutbyggnad av det befintliga kommunala bredbandsnätet.
Tranemobostäder redogjorde för ärendet på TFAB 2020-01-20 § 1.

Ekonomisk påverkan
Om kommunen ska vara en del i arbetet kommer det behöva justeras i
investeringsbudgeten och även driftsbudgeten kommer att påverkas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Protokoll TFAB 2022-01-20, § 1
Begäran från Tranemobostäder AB, 2021-11-26

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
Tranemobostäder

Slutinstans
TFAB

Status
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Carita Brovall
Kommunchef

Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tranemo Forum AB
2022-01-20

§ 1 Begäran från Tranemobostäder AB KS/2021:599
Styrelsens beslut
•

Noterar informationen.

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
Tranemobostäder har lämnat en promemoria till Kommunstyrelsen med ett förslag om att
bolaget och kommunen kan ha ett delat ägandeskap i fibernätet som behöver byggas.
Diskussion förs.

Beslutsunderlag
Begäran från Tranemobostäder AB

Föredragning och debatt
Svante Hjertén, konsult Tranemobostäder och Per Bengtsson, konsult Tranemobostäder,
föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
TFAB
Tranemobostäder

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Till
Tranemo Kommun
Kommuntyrelsen/ Tranemo Forum AB

Tranemo Bostäder AB/ hemställan bredband

Tranemobostäder har till sin ägare per brev daterat 2021-11-26 hemställt om
komplettering av utbyggnad i kommunens bredbandsnät. Landsbygdsnät i Tranemo
ek för (LiT) har tagit del av detta brev och delger härmed föreningens synpunkter.
Bakgrund

LiT har sedan 2013 verkat i kommunen för att i huvudsak ge kommuninnevånarna
bredband utanför centralorterna. Med början 2014 har anslutning skett till Mossebo,
Dalstorp, Grimsås, Nittorp, Hulared, Ambjörnarp, Ljungsarp, Ölsremma och Uddebo
samt delar av centralorten Tranemo. Cirka 1800 hushåll är nu anslutna. Under
utbyggnaden har Tranemobostäder erbjudits anslutning vid flera tillfällen och första
offerten lämnades 2014, men utan respons. Idag finns 9 noder utplacerade, varav en
i kommunhuset, som förser Uddebo men också en del hyreshus i centralorten.
LiT har avtal med Telia som kommunikationsoperatör men också som
tjänsteleverantör i det kollektiva avtalet. Parallellt finns avtal med Telia om så kallad
Öppen Fiber, där medlemmen/abonnenten själv väljer sina tjänster.
I upphandling av fibernät tilldelades LiT utbyggnad till Dalstorp, Nittorp,
Ambjörnarp, Grimsås och Uddebo. Detta nät är nu färdigställt och uppkoppling kan
ske så snart avtal träffats om kommunikationsoperatör. Ett alternativ, om TB önskar
erbjuda sina hyresgäster en snabb lösning, är att ansluta lägenheterna på samma
sätt som vi anslutit övriga fastigheter i respektive samhälle, dvs hyresgästen väljer
kollektiv anslutning för 379: -- i månaden eller öppen fiberanslutning och betalar då
till Telia för de tjänster som beställs.
Den kollektiva anslutningen önskar vi då fakturera direkt till TB som då också
naturligtvis direkt kan höja hyran med 82: --/mån eftersom lägenheten då har
bredbandsanslutning enligt det avtal som ingåtts med hyresgästföreningen.
Upphandling Kommunikationsoperatör

Upphandling har skett under året och endast ett anbud inkom, nämligen från Telia.
Anledningen kan vara att kraven på så kallat ”välfärdsbredband” fanns med i
upphandlingen som, enligt vår kännedom, endast kan erbjudas av Telia. Detta krav

har sitt upphov i ett beslut i Kommunfullmäktige. Telia tilldelades alltså
upphandlingen och därefter påbörjades diskussioner om näthyra. LiT å sin sida fann
sig nöjda med det erbjudande som Telia lämnade. Däremot, enligt brevet från
Tranemo Bostäder, nåddes inget avtal med den andra nätägaren och Telia avbröt
därmed upphandlingen.

Förhandling med nätägarna

För att komma vidare anlitade Tranemobostäder advokatbyrån Reuterman som
erbjudit LiT en trepartslösning, som är en mycket sällsynt form och ovanlig i Sverige.
Efter långtgående förhandlingar med Reuterman har LiT accepterat erbjudandet,
men under vissa villkor. I det brev som nu skickats finns en del felaktigheter som vi
härmed måste kommentera:

Detta är HELT felaktigt. Att vi vill kunna ta hyra för svartfiber-länkar mellan noderna i
det fall att kommande KO har behov, har inget med Telia att göra. Deras uttalande
drar väldigt stora antaganden om att det ens är gynnande med befintlig KO utan att
ens veta hur vi har det i dagsläget, och hur Telia kan komma bygga ut nätet till just

Tranemobostäder. Eftersom avtalet antagligen skulle tecknas av dotterbolaget
Zitius, skulle det innebära helt nya anslutningar till alla noder och INGEN delning av
befintliga fiber som används idag. Dessutom har även Telia efterfrågat möjligheten
att koppla noderna tillbaka till Tranemo, där de har fått samma svar att vi vill ha hyra
för svartfibern, vilket de kunde acceptera.

De räknar med att det ska kosta 1,2 Mkr att bygga till de 581 lägenheterna i
Tranemo, Limmared och Dalstorp (2065kr/lägenhet). Denna kostnad i Dalstorp har vi
kunnat nå med befintlig infrastruktur. Dessutom skulle det nu innebära att
kommunen skulle betala ut en summa som är cirka tre år av vår näthyra mot Telia.

Så TB vill ha en tredjedel av inkomsten PLUS 82 kronor extra i hyran från
hyresgästerna, 160 kr/ månad, och det är nätägarna, som vi, som accepterade 55
kr/månad som är problemet?

Sedan kommer det till deras fantasirika kalkyleringar om återbetalning och
inkomster. Bortsett att vi fortfarande inte har fått någon indikation alls om att det
ens kan finnas cirka 240 kr/anslutning/månad att dela på i delningsmodellen, så
ingår i deras kalkyl inga som helst kostnader. Sannolikt kommer en utbyggnation av
kommunens nät på detta vis innebära att kommunen måste anställa någon i position
bredbandssamordnare samt betala för jour/service/reparationer för alla dessa nya
anslutningar.
Dessutom är deras uträkningar i Bilagorna också felaktiga. Till exempel i Alternativ 2,
skulle det inte bli något underskott till TB alls, förutsett att de får in dessa 2/3 delar
av de delade 240 kr/månad. De skulle då behålla 80 kr och betala ut 80 kr till
nätägare. Utfallet blir precis likadant som i delningsmodellen.

Och sedan kommer vi till vad som egentligen är det största problemet med
dokumentet, och varför vi är här överhuvudtaget:

Ett faktum som detta dokument inte tar upp alls, som MÅSTE föras till
kommunstyrelsen, är att det är just TBs eget beslutstagande som har lett de hit. Det
är just deras uppdelande av projektet i 3 olika upphandlingar som har lett till att vi
har ett "veto", som de beskriver det, och det var detta vi varnade de och deras
konsulter för även innan första upphandlingen gick ut. Att TB/Reuterman mer eller
mindre beskriver till kommunstyrelsen att problemet orsakas av nätägare och inte
har tagit upp något av de tidigare avtalen som handlades upp som ledde till
nuvarande situationen, är inte mindre än bedrägligt. Det visar väldigt tydligt av
varför man är där man är.
Konsekvens

TranemoBostäder fokuserar på att de inte får tillgång till LiT’s och SHL’s nät, via
enligt deras bedömning rimliga och rättvisa villkor. Problemet är att den delen av de
nät som TB vill ha tillgång till är byggda åt Tranemobostäder och som de har
upphandlat. Fastighetsanslutningarna som ingick i det avtalet är byggda och
Tranemobostäder har betalat en anslutningsavgift. Näthyra skulle enligt avtalet
betalas av en framtida KO. Vad vi kan se så finns ingen ersättning för förtida lösen av
avtalet mellan TB och oss som nätägare med i deras kostnadsberäkning.
Förslaget att ta in en tredje nätägare (kommunen) som via självkostnad ska bygga en
parallell fiberinfrastruktur och konkurrera på fibernivå har två stora problem. Dels
kommer vi som nätägare anmäla kommunen för att de inte fullföljer sitt avtal. Telia
och IP-Only kommer att anmäla kommunen till PTS och konkurrensverket för att de
utnyttjar sin särställning.
I deras slutsatser finns det bara en vettig mening, och det är att de anser att det inte
går att upphandla en KO innan de har tillgång till våra fibernät på rimliga och
rättvisa villkor. Det finns en möjlig lösning, och det är att Tranemobostäder anmäler
ärendet till PTS och åberopar ”Bredbandslagen Lag 2016:534 2kap Tillträde till
fysisk infrastruktur”. Tranemobostäder kan åberopa rimliga och rättvisa villkor för att
få tillträde till de fiberlänkar som ni byggt och som avsågs vara anslutning till deras
fastigheter. Då får vi prövat vad den marknadsmässiga ersättningen är, samt vilka
villkor vi som nätägare kan ställa på KO.

Från vår sida, anser vi att brevet styrker våra argument om vi blir totalt utan någon
tjänst i detta som byggts, att TB's uttalande här säger klart och tydligt att LiT inte var
problemet varför den första upphandlingen hävdes.
Vi kommer fortsättningsvis i en rättsprocess åberopa ett mejl från bolagets VD som
säger att våra anslutningar skall användas i den kommande upphandlingen och
detta ger oss position att söka kompensation för utfallet mellan det som bolaget fick
betala och den verkliga kostnaden. Detta kommer vi givetvis åberopa i en
rättsprocess. Förutom ersättning för investeringen kommer vi dessutom att kräva
bortfall av näthyra under de 5 år som är avtalstiden vid upphandlingen av nätet.
Förslag

LiT har ett utbyggt nät i orterna som täcker cirka 1/3 av TB´s lägenhetsbestånd. LiT
är beredda att tillsammans med Telia bygga en plattform inom vårt nät för Öppen
Fiber och kollektivt avtal till samtliga lägenheter i Dalstorp, Grimsås, Ambjörnarp
och Nittorp. Uddebo är redan 2 lägenheter anslutna till det kollektiva avtalet.

Tranemo som ovan
Landsbygdsnät i Tranemo ek- för.
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-24

§ 45 Studieförbundsbidrag 2022 KS/2022:16
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Studieförbund verksamma inom Tranemo kommun beviljas bidrag för 2022 med
278 200 kr. Bidraget utgår från inrapporterad verksamheten för 2018 och 2019 på
grund av den minskning av verksamhet för 2020 och 2021 som pandemin orsakat.

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.

Jäv
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i
handläggningen av ärendet.

Ärendet
Västra Götalands Bildningsförbunds (VGB) styrelse har lämnat in en skrivelse där man
uppmanar kommunerna inom Västra Götaland att anta en tillfällig ändring av grunderna för
beräkning av studieförbundens kommunala bidrag med anledning av studieförbundens
minskade verksamhet till följd av pandemin. VGB: s kommunbidragsrekommendation har
på grund av pandemin ett tillägg som gäller de bidragsgrundande åren 2020 och 2021. Beslut
finns på att både statsbidrag och regionbidrag kommer att grundas på 2018 och 2019 års
studieförbundsverksamhet och VGB rekommenderar kommunerna i Västra Götaland att
besluta detsamma.
Bidraget fördelas enligt tidigare antaga regler för bidrag till studieförbunden.
-

Enligt dessa regler får studieförbunden bidrag beräknas på ett genomsnitt av
verksamheten under två år, med en eftersläpning på ett år.

-

Inrapportering av verksamhet 2020 års verksamhet ligger inte till grund för
kommunbidraget för 2022 men studieförbunden rapporterar ändå in underlagen till
kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots pandemins
begräsningar. Det innebär att 2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten
2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.

-

Inrapportering av verksamhet 2021 års verksamhet ligger inte till grund för
kommunbidraget för 2022 men studieförbunden rapporterar ändå in underlagen till
kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots pandemins
begräsningar.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-24
-

Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag, verksamhetsplan
för 2022 senast den 15 december 2021, verksamhets - berättelse inklusive ekonomisk
berättelse för 2021 senast den 30 juni 2022.

Barnkonventionen
Beslutet har ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Totalsumman för bidrag till studieförbunden är den samma som tidigare år och finns redan
avsatt i budgeten för 2022. Den tillfälliga förändringen av reglerna för bidrag 2022 medför
därför ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-22
Kommunbidragsrekommendation 2022
Regler för bidrag till studieförbunden 2018

Föredragning och debatt
Verksamhetschef Kristina Ström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Annika Loman
Fritidschef
Datum: 2022-02-22
Dnr: KS/2022:16

Tjänsteskrivelse om tillfällig ändring av bidrag till
studieförbunden 2022 på grund av pandemin
Förslag till beslut
•

Studieförbund verksamma inom Tranemo kommun beviljas bidrag för
2022 med 278 200 kr. Bidraget utgår från inrapporterad verksamheten för
2018 och 2019 på grund av den minskning av verksamhet för 2020 och
2021 som pandemin orsakat.

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
Västra Götalands Bildningsförbunds (VGB) styrelse har lämnat in en skrivelse
där man uppmanar kommunerna inom Västra Götaland att anta en tillfällig
ändring av grunderna för beräkning av studieförbundens kommunala bidrag
med anledning av studieförbundens minskade verksamhet till följd av
pandemin. VGB: s kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin
ett tillägg som gäller de bidragsgrundande åren 2020 och 2021. Beslut finns på att
både statsbidrag och regionbidrag kommer att grundas på 2018 och 2019 års
studieförbundsverksamhet och VGB rekommenderar kommunerna i Västra
Götaland att besluta detsamma.
Bidraget fördelas enligt tidigare antaga regler för bidrag till studieförbunden.
-

Enligt dessa regler får studieförbunden bidrag beräknas på ett genomsnitt
av verksamheten under två år, med en eftersläpning på ett år.

-

Inrapportering av verksamhet 2020 års verksamhet ligger inte till grund
för kommunbidraget för 2022 men studieförbunden rapporterar ändå in
underlagen till kommunerna för att visa på vilken verksamhet som
bedrivits trots pandemins begräsningar. Det innebär att 2022 års anslag
beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning
används i alla tre verksamhetsformerna.

-

Inrapportering av verksamhet 2021 års verksamhet ligger inte till grund
för kommunbidraget för 2022 men studieförbunden rapporterar ändå in
underlagen till kommunerna för att visa på vilken verksamhet som
bedrivits trots pandemins begräsningar.

-

Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag,
verksamhetsplan för 2022 senast den 15 december 2021, verksamhets berättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2021 senast den 30 juni 2022.

Barnkonventionen
Beslutet har ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Totalsumman för bidrag till studieförbunden är den samma som tidigare år och
finns redan avsatt i budgeten för 2022. Den tillfälliga förändringen av reglerna
för bidrag 2022 medför därför ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-22
Kommunbidragsrekommendation 2022
Regler för bidrag till studieförbunden 2018

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Patrik Westerlund

Annika Loman

Sektionschef

Fritidschef

VGBs kommunbidragsrekommendation för 2022
-beräkning av studieförbundens kommunala bidrag
Denna rekommendation beslutades i VGB:s styrelse den 17 juni 2021 . Styrelsen ser stora fördelar
såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor
utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga (se bilaga)
Pandemin påverkar studieförbundens verksamhet
VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som gäller de
bidragsgrundande åren 2020 och 2021. Beslut om att både statsbidraget och regionbidraget inte
kommer att grundas på 2020 och 2021 års studieförbundsverksamhet har tagits. VGB
rekommenderar även kommunerna i Västra Götaland att besluta detsamma.

Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i
samhäl17let
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

2022 års kommunbidragsrekommendation
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- Antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 %
studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 %
annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 %
kulturarrangemang (antal kulturprogram)

2022 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en eftersläpning på
ett år. På grund av Coronapandemin är inte 2020 års verksamhetsbidragsgrundande. Det innebär att
2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i
alla tre verksamhetsformerna.
Nya studieförbund i kommunerna
För de studieförbund som är nya i kommunerna sker en infasning efter genomförd verksamhet efter
samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller
50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.

Inrapportering av verksamhet
2021 års verksamhet ligger inte till grund för kommunbidraget för 2022 men studieförbunden
rapporterar ändå in underlagen till kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots
pandemins begräsningar.
Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag:
• Verksamhetsplan för 2022 senast den 15 december 2021
• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2021 senast den 30 juni 2022
• Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2022

Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av 2022 års kommunbidrag betalas ut i sin helhet senast 31 januari 2022
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds
fördelningsverktyg.

Skara juni 2021
Ola Wirtberg
Ordförande i Västra Götalands Bildningsförbund

Västra Götalands Bildningsförbund
Marita Graad-Jansson 0709-709 400 marita.graad@vgb.nu
Hans-Åke Höber 070-575 01 42 hans-ake.hober@vgb.nu
Bildningskonsulenter
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1

Syfte

Tranemo kommuns syften stämmer väl överens med statens vad gäller stöd till
folkbildningen.
De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och
utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Vilka får söka
Studieförbund som varit verksamma inom Tranemo kommun de senaste 3 åren
och som rapporterat in verksamhet enligt nedan. För nya studieförbund som
söker bidrag i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet efter
samma principer som nedan Infasningen sker under 2 år där man vid första
utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.

2

Regler för bidrag till studieförbunden 2018

Villkor
Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast
den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande
års utbetalning av kommunbidraget. Inrapportering sker enligt följande:
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- Antal kulturarrangemang
Bidrag
Bidragets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)

5

2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en
eftersläpning på ett år. Dvs 2018 års anslag beräknas på snittet av verksamheten
2015 och 2016. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna.
För beräkning enligt ovan används VGB:s beräkningsverktyg.

3

Implementering och tillämpning

Utbetalning av kommunbidrag
Ansökan om kommunbidrag samt verksamhetsplan skall vara oss tillhanda
senast 15 december året innan bidraget skall utbetalas.
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet samt
verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över den genomförda
verksamheten i kommunen samt underskrivna s.k. kommunintyg senast den 30
juni.
Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år omprövar
kommunen beslutet att studieförbundet i fråga ska erhålla grundbidrag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-03-24

§ 36 Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 2022
KS/2021:520
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Antar regler för taxor och avgifter för omsorgssektionen.

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
Revidering av reglerna för taxor och avgifter inom omsorgssektionen har skett för att
anpassa dem till de taxor och avgifter som Kommunfullmäktige beslutar om den 25 oktober.
Förslaget innebär främst följande förändringar:
•

I avgift för Medboende ingår även aktiviteter.

•

Förtydligande om att avlösning i hemmet, upp till 12 timmar per månad, är
kostnadsfri.

•

Kostnad gällande arbetsresor för daglig verksamhet har anpassats efter Västtrafiks
nya regler för debitering.

•

Avgift för enstaka arbetsresor till och från daglig verksamhet har tillkommit.

Ekonomisk påverkan
Förslaget på förändrade taxor och avgifter innebär att ny taxa tillkommer samt att
övriga taxor höjs utifrån index. Det innebär ingen större ekonomisk förändring i
förhållande till 2021.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte ha en negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv, eftersom brukaren
aldrig debiteras för mer än sin betalningsförmåga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-30
Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 2022, KS/2021:520

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-03-24

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Louise Bertilsson
Enhetschef administration omsorg
Datum: 2021-09-30
Dnr: KS/2021:520

Tjänsteskrivelse om regler för taxor och avgifter inom
omsorgssektionen
Förslag till beslut
•

Antar regler för taxor och avgifter för omsorgssektionen

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
Revidering av reglerna för taxor och avgifter inom omsorgssektionen har skett
för att anpassa dem till de taxor och avgifter som Kommunfullmäktige beslutar
om den 25 oktober. Förslaget innebär främst följande förändringar:
•

I avgift för Medboende ingår även aktiviteter.

•

Förtydligande om att avlösning i hemmet, upp till 12 timmar per månad,
är kostnadsfri.

•

Kostnad gällande arbetsresor för daglig verksamhet har anpassats efter
Västtrafiks nya regler för debitering.

•

Avgift för enstaka arbetsresor till och från daglig verksamhet har
tillkommit.

Ekonomisk påverkan
Förslaget på förändrade taxor och avgifter innebär att ny taxa tillkommer
samt att övriga taxor höjs utifrån index. Det innebär ingen större
ekonomisk förändring i förhållande till 2021.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte ha en negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv, eftersom
brukaren aldrig debiteras för mer än sin betalningsförmåga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-30

Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 2022, KS/2021:520

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

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Angela Madsen Jonsson

Victoria Valtersson

Sektionschef

Ekonomicontroller

Vår ref: Louise Bertilsson
Enhetschef administration omsorg
Datum: 2021-10-01
Dnr: KS/2021:520

Regler

Regler för taxor och avgifter inom
omsorgssektionen 2022

Styrdokument
Handlingstyp: Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 2022
Diarienummer: KS/2021:520
Fastställandedatum: 2021-10-XX
Dokumentansvarig: Controller Ekonomifunktionen
Revideras: Minst vart tredje år
Följs upp av: Omsorgssektionen
Tidigare versioner: KS/2017:778, KS/2018:782 och KS/2020:537
Giltigt tom: 2024-10-21

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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Inledning

Kommunfullmäktige beslutar om vilken beloppsnivå som gäller för de avgifter som kan
debiteras inom omsorgssektionen. Beslutet fattas som en del av den årliga budgeten. De
belopp som gäller för innevarande år återfinns i en särskild taxebilaga som en del av
budgetbeslutet.
Som komplement till taxebilagan är dessa regler framtagna. De beskriver vilka olika
typer av avgifter som omsorgssektionen har möjlighet att debitera. Avgifterna är
utformade i enlighet med följande lagar och bestämmelser:
•

8:e kapitlet, Socialtjänstlagen (2001:453)

•

Socialtjänstförordningen (2001:937)

•

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

•

19–20 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

•

Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 2006:54

Avgifterna måste vara skäliga och får ej överstiga kommunens självkostnader. Den
enskilde ska dessutom tillförsäkras tillräckliga medel för sina personliga behov. För vissa
avgifter finns även ett högsta belopp, en så kallad maxtaxa, för vad som får debiteras.
Maxtaxan beskrivs närmare i kapitel 4.

2

Syfte

Syftet med dessa regler är att redogöra för vilka olika typer av avgifter som
omsorgssektionen kan debitera samt vilka rutiner som gäller vid beräkning och
fakturering av dessa.

3

Taxor och avgifter inom omsorgssektionen

I detta kapitel följer en beskrivning av vilka olika typer av avgifter samt hyror som
omsorgssektionen har möjlighet att debitera och vad som gäller för respektive avgift eller
hyra.

3.1

Vård- och omsorgsboende

Vilka avgifter kan
debiteras?

Allmänt om avgift/hyra

Omvårdnadsavgift

En omvårdnadsavgift debiteras månadsvis. Hyra av
tekniska hjälpmedel, hemsjukvård och larm ingår i
denna avgift. Avgiften bestäms utifrån nivån på den
maxtaxa som regleras i Socialtjänstlagen (se mer
information under avsnitt 4.2).
En taxa för medboende debiteras månadsvis. Larm
samt nyttjande av tvättstuga, allmänna ytor och
gemensamma aktiviteter ingår i denna avgift.
Vid tillval debiteras en fast månadsavgift för
tvättlappar, toalett- och hushållspapper samt
soppåsar. Nivån på avgiften beräknas utifrån
kommunens faktiska kostnad (exklusive moms).

Medboendeavgift

Förbrukningsartiklar

Färdiglagad kost

En helpensionsavgift debiteras månadsvis av
samhällssektionen för kost och tillagning. Sondnäring
eller näringsdryck ingår i helpensionsavgiften.

Bostadshyra

Bostadshyrorna förhandlas årligen mellan Tranemo
Kommun och Hyresgästföreningen. I bostadshyran
ingår en kostnad för vatten och el. Elavgiften beräknas
utifrån Pensionsmyndighetens schablon per
kvadratmeter och med ett antagande om att varje
lägenhet är 48 kvadratmeter i genomsnitt.

3.2

Ordinärt boende

Vilka avgifter kan
debiteras?

Allmänt om avgift

Omvårdnadsavgift

Debitering av månadsavgift sker utifrån två olika
insatsnivåer; dagliga insatser samt ej dagliga insatser.
Detta gäller både hemtjänst och boendestöd.
Avlösning i hemmet upp till 12 timmar är kostnadsfri.
Beslut därutöver debiteras som omvårdnadsavgift.
Debitering sker per timme, för tvätt, städ och inköp.
Detta gäller endast hemtjänst.

Serviceavgift
Avgift vid ej avbokad
hemtjänstinsats

En avgift debiteras per tillfälle vid ej avbokad
hemtjänstinsats. Avgiften debiteras endast om återbud
ej har lämnats i förväg, på plats hos brukaren eller om
det finns ett giltigt skäl (exempelvis sjukhusvistelse).

Dagverksamhet

Larm

3.3

En avgift debiteras per nyttjad dag för dagverksamhet
och kost. Nivån på avgiften följer gällande maxtaxa (se
avsnitt 4.2) per månad dividerat med 30 dagar.
Debitering görs även med en fast månadsavgift för
resor till och från dagverksamheten.
En fast hyra tas ut per månad per larmklocka.

Korttidsplats eller växelvård

Vilka avgifter kan
debiteras?

Allmänt om avgift

Omvårdnadsavgift

Debitering sker utifrån antal belagda dygn och följer
nivån på maxtaxan enligt Socialtjänstlagen.

Färdiglagad kost

Debitering sker av samhällssektionen.
Sondnäring/näringsdryck ingår i avgiften för kost på
korttidsplats/växelvård.

3.4

Boende för personer med funktionsnedsättning

Insatser för brukare med beslut om gruppbostad eller servicebostad är kostnadsfria.
Skäliga avgifter får dock tas ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella avgifter om
den enskilde har hel aktivitetsersättning eller annan inkomst i motsvarande nivå. Den
enskilde står själv för fritidsaktiviteter, såsom studiecirkel, utflykter eller liknande.
Vilka avgifter kan
debiteras?

Allmänt om avgift/hyra

Kost

För gruppbostäder debiteras en helpensionsavgift per
månad. För servicebostäder debiteras istället en avgift
för frukost, lunch, mellanmål och middag utifrån antal
portioner. Avgifterna är beräknade utifrån
Konsumentverkets matkostnad för personer i åldern
18–74 år exklusive moms 1, och är fördelade i enlighet
med Socialstyrelsens rekommendation: frukost 20 %,
lunch 30 %, mellanmål 10 % och middag 40 %.
Sondnäring eller näringsdryck ingår i avgiften.
En månadsavgift debiteras för bredband, beräknad
utifrån en faktisk kostnad exklusive moms.

Bredband

1

Publikationen ”Koll på pengarna”

Resor

En taxa per kilometer debiteras enligt faktisk kostnad.
Vid samåkning fördelas taxan mellan brukarna.

Bostadshyra

Bostadshyra förhandlas årligen mellan Tranemo
Kommun och Hyresgästföreningen. I hyran ingår
vatten och el. Socialstyrelsens rekommendation är att
det är bruksvärdesprincipen enligt hyreslagen som ska
styra hyresnivån och därför finns inget hyrestak.
Istället finns en möjlighet för den enskilde att söka
bostadstillägg eller bostadsbidrag från
Försäkringskassan, se avsnitt 4.3.

3.5

Kommunal hälso- och sjukvård

Vilka avgifter kan
debiteras?

Allmänt om avgift

Hemsjukvård (inklusive hyra
av tekniska hjälpmedel)

En fast månadsavgift debiteras oavsett antal
insatser, dock ej för barn i åldern 0–19. Detta
debiteras för insatser i ordinärt boende,
gruppbostäder samt servicebostäder. I avgiften
ingår även hyra av tekniska hjälpmedel, t.ex.
rullatorer, vårdsängar, rullstolar och duschstolar.

3.6

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet är kostnadsfri. Den som deltar får så kallad
habiliteringsersättning. Ersättningens storlek baseras på om brukaren deltar hela eller
halva dagar.
Vilka avgifter kan
debiteras?

Allmänt om avgift

Lunch

Lunch debiteras utifrån antal portioner. Nivån på
avgift bestäms utifrån den taxa som debiteras för
grupp- och servicebostäder, se avsnitt 3.4 ovan. För
brukare som betalar helpensionsavgift i gruppbostad
ingår lunch på daglig verksamhet i avgiften.

Arbetsresor

3.7

En fastställd avgift debiteras månadsvis, förutom i
augusti som utgör en avgiftsfri månad på grund av
semester. I taxan ingår även 6 fria fritidsresor per
månad inom Västtrafiks område (zon C). Avgift tas
ut enligt Västtrafiks avgiftsnivå för ungdomar (zon
C), eftersom personer med aktivitetsersättning,
sjukersättning eller handikappersättning kan köpa
periodbiljett till ungdomspris. Det finns även en taxa
per dag som debiteras vid enstaka resa till och från
daglig verksamhet.

Uppehälle vid missbruk (18 år eller äldre)

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den
enskilde vårdtagaren. För personer i åldern 18 år eller äldre kan kommunen däremot ta
ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i
ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut
per dag enligt 6 kap. 1 § i socialtjänstförordningen.

3.8

Tillfällig vård i annat hem än det egna, barn upp till 18 år
(enligt SoL och LSS)

Om ett barn i åldern 0–18 år får vård i ett annat hem än det egna, exempelvis i
familjehem, på institution, stödboende eller elevhem, är föräldrarna skyldiga att i skälig
utsträckning bidra till kommunens kostnader. Kommunen får då uppbära
underhållsbidrag som avser barnet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra
med får inte överstiga vad som motsvarar det för tidpunkten gällande
underhållsstödsbeloppet. Detta belopp återfinns i 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.
Beräkning och jämkning av avgift sker enligt SKL:s rekommendation, vilken finns
angiven i cirkulär 2006:54.

3.9

Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Den enskilde står själv för fritidsaktiviteter, såsom studiecirkel, utflykter eller liknande.
Vilka avgifter kan
debiteras?

Allmänt om avgift

Livsmedel

Resor

3.10

För personer med aktivitetsersättning debiteras en taxa
för frukost, lunch, mellanmål samt middag utifrån
antal portioner. Avgiften bestäms utifrån
Konsumentverkets rekommendation för matkostnad
exklusive moms 2 i åldersgruppen 18-30 år och är per
portion fördelade i enlighet med Socialstyrelsens
rekommendation om procentuell fördelning: frukost
20 %, lunch 30 %, mellanmål 10 % och middag 40 %.
För personer som saknar aktivitetsersättning eller
motsvarande inkomst debiteras istället en kostavgift
per belagda dagar utifrån fyra olika åldersintervall.
Även här styrs avgifterna utifrån Konsumentverkets
rekommendation avseende matkostnader i respektive
åldersgrupp.
En taxa per kilometer debiteras enligt faktisk kostnad.
Vid samåkning fördelas taxan mellan brukarna.

Övriga taxor

Vilka avgifter kan
debiteras?

Allmänt om avgift

Egenavgift,
familjerådgivning per
besök

En avgift per besök gäller, vilken debiteras
direkt av den utförare som tillhandahåller
familjerådgivning i kommunen.

Resor med socialt
stödteam samt vid
ledsagning

En taxa per kilometer debiteras enligt faktisk kostnad.
Vid samåkning fördelas taxan mellan brukarna.

Borttappat larm

En taxa debiteras utifrån faktisk kostnad för
borttappat larm och larmklocka i ordinärt boende
samt vård- och omsorgsboende.

Vaccination

En engångsavgift debiteras utifrån regionens
avgiftsnivå.

4

Avgiftsberäkning

I detta kapitel följer en beskrivning av hur avgifterna för beviljade insatser beräknas.

2

Publikationen ”Koll på pengarna”

4.1

Vad säger lagen?

Avgifter som tas ut med stöd av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade får inte vara högre än att den enskilde har pengar kvar till personliga
behov och andra normala levnadskostnader. Om avgifterna överstiger den enskildes
avgiftsutrymme ska avgifterna reduceras.
För avgifter som tas ut med stöd av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade gäller även att den enskilde ska få behålla tillräckliga medel för att
kunna uppnå goda levnadsvillkor. Avgifter som berör fritidsaktiviteter samt kulturella
avgifter får därför enbart tas ut om den enskilde har hel aktivitetsersättning, sjukpension,
allmän ålderspension eller annan inkomst i motsvarande mån.

4.2

Maxtaxa

För vissa insatser inom omsorgssektionen finns även en högsta avgift att ta hänsyn till,
en så kallad maxtaxa. Maxtaxan regleras av 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. Syftet med
maxtaxan är att skydda den enskilde från för höga avgifter.
De insatser som ingår i maxtaxan är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemtjänst
Dagverksamhet
Hälso- och sjukvård
Korttidsvård
Växelvård
Larm
Hyra av tekniska hjälpmedel.
Omvårdnadsavgift för vård – och omsorgsboende (vid hyresförhållande)

I Tranemo kommun gäller hyresförhållande på samtliga vård- och omsorgsboenden.

4.3

Beräkning av avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet beräknas genom att utgå från den enskildes inkomster och därefter dra
ifrån beräknat förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består dels av ett minimibelopp för
normala levnadskostnader och dels av de faktiska boendekostnaderna. Om de
sammanlagda avgifterna överstiger den enskildes avgiftsutrymme reduceras avgiften i
motsvarande mån. Avgifterna får ej heller överstiga gällande maxtaxa.

AVGIFTSUTRYMME = INKOMSTER- FÖRBEHÅLLSBELOPP (MINIMIBELOPP+BOENDEKOSTNAD)

Inkomster

Minimibelopp

Boendekostnad

Inkomst av tjänst

Livsmedel

Inkomst av
näringsverksamhet

Kläder och skor

Bostadshyra inklusive
uppvärmning

Pension

Fritid
Förbrukningsvaror, hygien

Bostadstillägg/bidrag
Inkomst av kapital

Dagstidning
Telefon
Radio- och TV-avgift
Hemförsäkring
Öppen hälso- och sjukvård
Tandvård
Hushållsel
Resor
Möbler, husgeråd

Alternativt
Faktiska
boendekostnader
Uppvärmning
Driftskostnader
Kommunal
fastighetsavgift (skatt)
Räntekostnader
bostadslån
Tomträttsavgäld (hyra
av tomtmark)

Läkemedel

Avgifter som reduceras är sådana som omfattas av maxtaxan (se avsnitt 4.1 ovan). Övriga
avgifter, såsom livsmedel, förbrukningsartiklar eller resor, ingår i förbehållsbeloppet och
medför därför ingen reducering. Inte heller bostadshyra reduceras, då även det ingår i
förbehållsbeloppet. Istället finns en möjlighet att ansöka om bostadstillägg eller
bostadsbidrag för den enskilde, men detta räknas då som en inkomst vid beräkning av
avgiftsutrymme och eventuell reducering av övriga reduceringsbara avgifter. Undantag
från detta råder om brukaren har dubbla hyror vid inflyttning till vård- och
omsorgsboende och ej har tillräckliga inkomster eller tillgångar. Då kan en ansökan göras
om förhöjt förbehållsbelopp under maximalt tre månader och reducering görs då på
bostadshyran för vård- och omsorgsboendet.
För personer med insatser enligt LSS finns endast möjlighet till reducering av avgift för
tekniska hjälpmedel eller hemsjukvård. För att tillförsäkra den enskilde tillräckliga medel
för personliga behov och normala levnadskostnader finns därför även en möjlighet att
ansöka om kommunalt bostadstillägg. I första hand ska den enskilde ansöka om
bostadstillägg eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

4.3.1

Inkomster

Som inkomster räknas samtliga inkomster efter skatt som den enskilde kan antas få
under de närmaste tolv månaderna. Makars inkomster räknas samman om dessa bor
tillsammans och fördelas därefter med hälften. Sambos inkomster räknas däremot inte
samman. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek, däremot
kapitalinkomster till följd av förmögenheten. Inte heller handikappersättning påverkar
avgiftsunderlagets storlek.

4.3.2

Minimibelopp

Minimibeloppet anges i 8 kap. 7§ socialtjänstlagen och ska per månad utgöra en viss
andel av prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor. För
personer under 61 år med funktionsnedsättning höjs minimibeloppet med 10 %, i
enlighet med en rekommendation från Socialstyrelsen.
Kommunen ska i vissa fall höja eller sänka den enskildes minimibelopp i skälig
omfattning. Beloppet får exempelvis sänkas då en kostnad som ingår i minimibeloppet
även ingår i bostadshyran. Ett exempel på detta är att det i bostadshyran för vård- och
omsorgsboende ingår en kostnad för hushållsel. Minimibeloppet bör därför sänkas i
motsvarande mån.
Höjning av minimibeloppet ska istället göras om den enskilde på grund av särskilda
omständigheter har ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt högre belopp.
Minimibeloppet kan exempelvis höjas om den enskilde själv betalar för god man.
Höjning görs i sådant fall utifrån faktisk månadskostnad. Höjning kan även ske om den
enskilde har behov av kommunens färdiglagade kost. Höjningen görs då utifrån den
mellanskillnad som uppstår vid jämförelse av avgiften för färdiglagad kost samt
genomsnittliga normala livsmedelskostnader enligt Konsumentverket för
åldersgrupperna 61–74 år samt 75 år och äldre.

4.3.3

Boendekostnad

För den som hyr sin bostad räknas hyran inklusive värme som boendekostnad. Om el,
avgift för hyresgästförening och abonnemang på Tv-kanaler och internet ingår i hyran
ska avdrag för detta göras. Om det inte finns möjlighet för den enskilde att lämna uppgift
om elkostnad används istället Pensionsmyndighetens årliga schablon avseende el för
avdrag.
För den som bor i bostadsrätt är boendekostnaden detsamma som hyran inklusive
uppvärmning. Även här görs avdrag för el, avgift för hyresgästförening och abonnemang
på Tv-kanaler och internet om det ingår i hyran. Om lån finns för insats i bostadsrätten
eller liknande räknas även 70 % av räntekostnaden med i boendekostnaden.
För den som bor i villa sker i första hand en beräkning av boendekostnaden utifrån
faktiska kostnader enligt följande:

•

70 % av räntekostnaden för bostadslån

•

70 % av tomträttsavgäld (hyra för tomtmark)

•

Kommunal fastighetsskatt utifrån det av Skatteverket årligen fastställda
takbeloppet för småhus med tillhörande tomtmark, alternativt 0,75 % av
taxeringsvärdet på fastigheten.

•

Kostnader för uppvärmning av bostad och vatten

•

Driftskostnader såsom kostnader för vatten och avlopp, sophämtning, underhåll
och försäkringar.

Om de faktiska boendekostnaderna inte kan lämnas eller styrkas kan den enskilde istället
välja att lämna uppgift om bostadsytan, taxeringsvärdet, räntekostnader för bostadslån
samt eventuell tomträttsavgäld. Kostnader för uppvärmning och drift beräknas då var
för sig, utifrån Pensionsmyndighetens årliga schablonbelopp.
Om omsorgstagaren delar bostad med annan vuxen med egen inkomst ska
omsorgstagaren få tillgodoräknas högst halva boendekostnaden.

5

Rutiner vid avgiftsbeslut och fakturering

I detta kapitel beskrivs vilka rutiner finns i kommunen när det gäller beslut om avgift
samt fakturering.

5.1

Insamling av uppgifter

Uppgifter om inkomster och boendekostnader lämnas i första hand in av den enskilde på
särskild blankett. Om brukaren har handikappersättning och/eller bostadstillägg måste
även kopia på beslutet samt eventuell bilaga skickas med. Handikappersättning räknas
inte som inkomst eftersom den inte är beskattningsbar. Syftet med handikappersättning
är att täcka kostnader som en funktionsnedsättning medför för en person. Ett exempel på
kostnad som kan täckas av ersättningen är arvode för god man. I dessa fall kan
förbehållsbeloppet inte höjas.
Uppgifterna läggs därefter in i omsorgssektionens verksamhetssystem. Varje månad
hämtas även uppgifter per automatik från myndigheter såsom Pensionsmyndigheten och
Försäkringskassan. Utifrån inlagda och hämtade uppgifter sker därefter en beräkning per
automatik av den enskildes avgiftsutrymme och avgifter. Beslutet skickas hem via post
till den enskilde.

5.2

Överklagan av avgiftsbeslut

Avgiftsbeslutet kan överklagas. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt
beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska
vara skriftligt och ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att beslutet
tillkännagivits. Överklagandet gås igenom och om nya uppgifter inkommit tas ett nytt
avgiftsbeslut. I annat fall skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.

5.3

Fakturering

Fakturering görs månadsvis, i efterskott och i enlighet med ”Riktlinjer för fakturering och
kravverksamhet”, som antagits av Kommunstyrelsen. Om den enskilde inte har fått
något avgiftsbeslut eller en faktura för utförda insatser kan detta ändå skickas i
efterhand, eftersom den enskilde vetat om att denne ska betala för insatsen. Om blankett
med inkomstuppgifter inte har lämnats in sker debitering enligt fastställd avgift.
Vid ändring av ett avgiftsbeslut som har inkommit inom rätt tid (en månad) kan avgifter
som redan har blivit fakturerade rättas retroaktivt. Rättning kan högst ske för en månad
bakåt i tiden. Om den enskilde lämnar in ändring av uppgifter efter en månads tid görs
ett nytt avgiftsbeslut först från det datum som blanketten med uppgifterna inkom till
myndigheten. Den nya avgiftsnivån faktureras då först månaden efter det nya
avgiftsbeslutet.

5.4

Avdrag vid frånvaro

Vid frånvaro på grund av akut sjukhusvistelse görs avdrag för omvårdnadsavgift och
kost i vård- och omsorgsboende samt insatser i hemtjänst och boendestöd. Avdrag görs
med det aktuella antalet frånvarodagar. Dygnsavgiften beräknas genom att dela
månadsavgiften med 30 dygn. För hemsjukvård görs endast avdrag vid frånvaro under
en kalendermånad.
Vid annan frånvaro än akut sjukhusvistelse gäller att den enskilde ska ha meddelat
verksamheten detta minst 3 dagar i förväg. Avdrag görs med det aktuella antalet
frånvarodagar och endast för omvårdnadsavgift och kost i vård- och omsorgsboende
samt insatser i hemtjänst och boendestöd.
För boende i gruppbostad för funktionsnedsatta görs avdrag enbart för helpensionsavgift
(livsmedel). Avdrag görs då utifrån antal redovisade portioner oavsett orsak till frånvaro.
Avdraget görs enligt gällande taxa för frukost, lunch och middag för servicebostäder
enligt avsnitt 3.4. Den enskilde behöver inte meddela frånvaron i förväg för att avdrag
ska beviljas.
Vid in- och utflyttning i vård- och omsorgsboende eller boende för personer med insatser
enligt LSS eller SoL debiteras hyran från och med inflyttningsdagen och fram till dagen
då utflyttning sker. I månaden för in- eller utflyttning debiteras därför brukaren en hyra
utifrån antal uthyrda dygn.

Hyra av larm och tekniska hjälpmedel betraktas som abonnemang och avdrag kan därför
inte göras på grund av frånvaro. Vid dödsfall upp till femte dagen i en ny månad
debiteras ingen avgift för larm.
För placeringar inom individ- och familjeomsorg tas avgift ut för faktiskt antal dagar.

5.5

Återbetalning av felaktig avgift

Om den enskilde betalat för hög avgift på grund av att uppgifter blivit felaktigt
registrerade eller att handläggaren missuppfattat de uppgifter den enskilde lämnat ska
kommunen återbetala mellanskillnaden mellan den felaktigt för höga avgiften och den
korrekta så längt tillbaka i tiden som beslutet gäller, dock högst 10 år. Ränta på
återbetalade belopp utgår enligt gällande referensränta.
Har den enskilde betalat för låg avgift efter att ha lämnat oriktiga inkomstuppgifter kan
mellanskillnaden mellan den korrekta och felaktigt för låga avgiften återkrävas så långt
tillbaka i tiden som beslutet gäller, dock högst 10 år 9 kap 1 § SoL.
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§ 37 Patientsäkerhetsberättelse 2021 KS/2022:109
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner 2021 års patientsäkerhetsberättelse.

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
Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger att vårdgivaren årligen ska upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.

Ärendet
Även under 2021 har pandemin påverkat verksamheterna inom sektionen. Stort fokus har
lagts på arbete med att vaccinera brukare och personal. Samtliga brukare och personal har
erbjudits tre doser vaccin och flertalet har valt att vaccinera sig. Skyddsutrustning har
använts i allt omvårdnadsnära arbete men periodvis då smittläget varit högt har det varit
förstärkt användning av skyddsutrustning till att gälla i alla vårdlokaler vilket har varit
mycket påfrestande för personalen. Provtagning och smittspårning har varit mycket
tidskrävande.
Även om pandemin har tagit mycket tid i anspråk så har verksamheten utvecklats för att
stärka patientsäkerheten. Under året har digitala läkemedelsskåp tagits i bruk inom
hemtjänsten. En journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournalen är genomförd.
Värdegrundsutbildningen blev äntligen av och är genomförd förutom på tre enheter inom
funktionsnedsättning. I höstas var det workshop för omvårdnadspersonalen vilken är
uppskattad och efterfrågad. Lyft- och förflyttningsutbildning har bedrivits under ledning av
arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabiliteringsassistenter. Vid kontroll av antalet avslutade
respektive oavslutade avvikelser visade det sig att ett stort antal avvikelser ej var bedömda,
utredda eller åtgärdade. På ett fåtal enheter var avvikelserna bearbetade enligt rutin. Ett
omfattande arbete med att omhänderta avvikelserna är genomfört. På tre enheter är
pilotgrupper uppstartade och grupperna ska utreda och bedöma avvikelserna ta fram
åtgärder, ex nya instruktioner eller revidera/uppdatera instruktioner,
Under 2022 ska prioriteringar för ökad patientsäkerhet göras inom följande områden:
•
•
•
•
•

Avvikelsehantering
Läkemedelshantering
Dokumentation
Kvalitetsregister
Lyft- och förflyttningsutbildning

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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•
•

Palliativ vård
Kommunikation, informationsöverföring

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Patientsäkerhetsberättelse 2021

Föredragning och debatt
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Marie Nors föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Ann-Marie Nors
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Datum: 2022-02-25
Dnr: KS/2022:109

Patientsäkerhetsberättelse 2021
Förslag till beslut
•

Godkänner 2021 års patientsäkerhetsberättelse

Beslutsmotivering
Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger att vårdgivaren årligen ska upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.

Ärendet
Även under 2021 har pandemin påverkat verksamheterna inom sektionen. Stort
fokus har lagts på arbete med att vaccinera brukare och personal. Samtliga
brukare och personal har erbjudits tre doser vaccin och flertalet har valt att
vaccinera sig. Skyddsutrustning har använts i allt omvårdnadsnära arbete men
periodvis då smittläget varit högt har det varit förstärkt användning av
skyddsutrustning till att gälla i alla vårdlokaler vilket har varit mycket
påfrestande för personalen. Provtagning och smittspårning har varit mycket
tidskrävande.
Även om pandemin har tagit mycket tid i anspråk så har verksamheten
utvecklats för att stärka patientsäkerheten. Under året har digitala
läkemedelsskåp tagits i bruk inom hemtjänsten. En journalgranskning av hälsooch sjukvårdsjournalen är genomförd. Värdegrundsutbildningen blev äntligen
av och är genomförd förutom på tre enheter inom funktionsnedsättning. I höstas
var det workshop för omvårdnadspersonalen vilken är uppskattad och
efterfrågad. Lyft- och förflyttningsutbildning har bedrivits under ledning av
arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabiliteringsassistenter. Vid kontroll av
antalet avslutade respektive oavslutade avvikelser visade det sig att ett stort
antal avvikelser ej var bedömda, utredda eller åtgärdade. På ett fåtal enheter var
avvikelserna bearbetade enligt rutin. Ett omfattande arbete med att omhänderta
avvikelserna är genomfört. På tre enheter är pilotgrupper uppstartade och
grupperna ska utreda och bedöma avvikelserna ta fram åtgärder, ex nya
instruktioner eller revidera/uppdatera instruktioner,

Under 2022 ska prioriteringar för ökad patientsäkerhet göras inom följande
områden:
•
•
•
•
•
•
•

Avvikelsehantering
Läkemedelshantering
Dokumentation
Kvalitetsregister
Lyft- och förflyttningsutbildning
Palliativ vård
Kommunikation, informationsöverföring

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Patientsäkerhetsberättelse 2021

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Angela Madsen Jonsson

Ann-Marie Nors

Sektionschef

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Omsorgssektionen
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1

Sammanfattning

Även under 2021 har pandemin påverkat verksamheterna inom sektionen. Stort fokus har lagts på arbete
med att vaccinera brukare och personal. Samtliga brukare och personal har erbjudits tre doser vaccin och
flertalet har valt att vaccinera sig. Skyddsutrustning har använts i allt omvårdnadsnära arbete men
periodvis då smittan varit hög har det varit förstärkt användning av skyddsutrustning i alla vårdlokaler
vilket har varit mycket påfrestande för personalen. Provtagning och smittspårning har tagit mycket tid i
anspråk. Även om pandemin har tagit mycket tid i anspråk så har verksamheten utvecklats för att stärka
patientsäkerheten. Under året har digitala läkemedelsskåp tagits i bruk inom hemtjänsten. En
journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournalen är genomförd. Värdegrundsutbildningen blev
äntligen av och är genomförd förutom på tre enheter inom funktionsnedsättning. I höstas var det
workshop för omvårdnadspersonalen vilken är uppskattad och efterfrågad. Lyft- och
förflyttningsutbildning har bedrivits under ledning av arbetsterapeut, fysioterapeut och
rehabiliteringsassistenter. Vid kontroll av antalet avslutade respektive oavslutade avvikelser visade det
sig att ett stort antal avvikelser ej var bedömda, utredda eller åtgärdade. På ett fåtal enheter var
avvikelserna bearbetade enligt rutin. Ett omfattande arbete med att omhänderta avvikelserna är
genomfört. På tre enheter är pilotgrupper uppstartade och grupperna ska utreda och bedöma
avvikelserna, ta fram åtgärder, ex nya instruktioner eller revidera/uppdatera instruktioner,
Under 2022 ska prioriteringar för ökad patientsäkerhet göras inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
•

2

Avvikelsehantering
Läkemedelshantering
Dokumentation
Kvalitetsregister
Lyft- och förflyttningsutbildning
Palliativ vård
Kommunikation, informationsöverföring

Inledning

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse.
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat
av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Berättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och
vilka resultat som uppnåtts.

3

Struktur

3.1

Övergripande mål och strategier

Enligt 3 kap 1 § i patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på
ett sätt som leder till att kravet på en god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls.
Patienter, brukare och klienter ska kunna känna sig trygga och säkra i kontakten med sektionens
verksamheter. Insatser ska ges med hög kvalité och vården som utförs ska vara säker.
Vi ska visa respekt för människans självbestämmande och integritet och vi ska utföra patientfokuserad
vård och insatserna ska präglas av kontinuitet och effektivitet. Ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete enligt "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011: 9 " ingår i det
ordinarie arbetet. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet.

Omsorgssektion, Patientsäkerhetsberättelse 2021

3(12)

Mål: 2021 utvecklingsområden att fokusera på i förbättringsarbetet gällande patientsäkerhetsarbetet:
• Kommunikation, informationsöverföring: fortsatt implementering av SBAR, införa Rapporteringsstöd
• Läkemedelshantering: Egenkontroll, Digitala signeringslistor, Digitala läkemedelsskåp
• Dokumentation: Genomföra loggkontroll, journalgranskning, Införande åtgärdsvyn för
arbetsterapeuter och fysioterapeuter
• Workshop för omvårdnadspersonal
• Kvalitetsindikatorer för palliativ vård
• Kvalitetsregister senior alert, BPSD
• Lyft och förflyttningsutbildningar

3.2

Organisation och ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att utveckla och säkra verksamheternas kvalitet.
Kommunstyrelsen ska fastställa övergripande mål och upprätta styrdokument samt kontrollera, följa upp
och utvärdera verksamheten. Kommunstyrelsen är ansvarig för det stöd, den omsorg och den hälso- och
sjukvård som utförs i kommunens regi.
Sektionschef för omsorgssektionen ansvarar för att leda, planera och fördela arbetet inom sektionen och
för att verksamheten följs upp och utvecklas så att patientsäkerhet och kvalitet säkras. Sektionschefen gör
det genom att säkerställa att både politiskt antagna och av verksamheten upprättade styrdokument
implementeras. Sektionschef är processägare
Verksamhetschef för myndighetsfunktionen ansvarar för kvalitetssäkring av processer och styrdokument
samt att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs inom myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen
(SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Handläggningen ska vara
rättssäker. Övergripande mål ska brytas ner och anpassa till funktionens verksamhet.
Verksamhetschefer inom verkställighet ansvarar tillsammans med enhetschefer för kvalitetssäkring av
processer och styrdokument samt för att ett systematiskt kvalitetsarbete sker i utförandet av beviljade
insatser enligt SOL och LSS. Utförandet ska vara rättssäkert. Verksamhetschef för vård och omsorg har
även verksamhetsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården som ytterst ska garantera
patientsäkerhet och högkvalitativ vård.
Verksamhetscontroller i uppdraget ingår att hjälpa till att formulera mål och åtgärdsprogram, vara
framtidsorienterad och omvärldsbevaka. Att stödja, säkerställa och utveckla kvaliteten inom sektionen.
Att följa upp verksamheterna med hjälp av indikatorer och mått. Därtill leda och samverka ekonomi- och
verksamhetsstyrningsfrågor tillsammans med ekonomicontroller.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAS/MAR) ansvarar för
att författningar och andra regler är kända och efterlevs, att direktiv, instruktioner och rutiner som
behövs för hälso- och sjukvårdsverksamheten finns samt att personalen inom kommunens hälso- och
sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten.
MAS/MAR ansvarar vidare för att säkra att dokumentation förs i den omfattning som föreskrivs i lag.
MAS/MAR meddelar kommunstyrelsen som har ledningsansvar för hälso- och sjukvård, om en patient i
samband med åtgärder drabbats av eller utsätts för risk att drabbas av vårdskada (lex Maria) samt om en
brukare i samband med insats drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av ett allvarligt
missförhållande (lex Sarah) och anmäler detta till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO).
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Systemförvaltare ska se till att verksamhetssystemen uppfyller verksamhetens behov samt se till att
systemet följer gällande lagstiftning. Tillsammans med MAS/SAS tillämpa kommunens
informationssäkerhetspolicy samt följa lagstiftning och författningar.
Alla medarbetare har ansvar för att aktivt delta i det systematiska kvalitetsarbetet och att arbeta utifrån
fastställda riktlinjer, rutiner och instruktioner.
Stödfunktioner: Närhälsan och Tranehälsan. Vårdhygien och smittskyddsenheten på Södra Älvsborgs
sjukhus

3.3

Samverkan för att förebygga vårdskador

Samverkan mellan regionen och kommunen gällande hälso- och sjukvård regleras i Hälso- och
sjukvårdsavtalet samt Ramavtal för läkarmedverkan som finns mellan Västra Götalandsregionen och
VästKom.
Samverkan på delregional nivå mellan kommun, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och Närhälsan regleras i
styrdokument och avtal beslutade i Närvårdssamverkan i södra Älvsborg. Varje kommun finns
representerad för att kunna påverka och förbättra samarbetet mellan olika vårdgivare. Varje kommun har
även en lokal ledningsgrupp med regelbundna samverkansmöten där representanter från Närhälsan och
SÄS deltar.
Samverkan vid utskrivning är den lag som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har
behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att patientens övergång från
slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Processen inkluderar även erbjudande om samt
upprättande av Samordnad individuell plan, SIP. Lagen ska främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser. Lagen ska också främja
utskrivning så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är
utskrivningsklar och inte längre har behov av slutenvårdens resurser.
Samverkan mellan vårdcentralerna Närhälsan, Tranehälsan och kommunens hälso- och sjukvård regleras
i lokalt avtal och gemensamma rutiner/riktlinjer/handlingsplaner. Regelbundna samverkansmöten hålls
mellan verksamhetschef på vårdcentral samt hälso- och sjukvårdschef och MAS/MAR. En lokal
överenskommelse för läkarmedverkan för kommunens patienter är framtagen i och ingår i
vårdcentralernas närområdesplan.
För kvällar, nätter och helger finns avtal mellan Primärvård och extern utförare för läkarmedverkan i
kommunal hälso- och sjukvård.
Avvikelser i närvårdssamverkan rapporteras digitalt via medcontrol pro. En gemensam rutin finns för att
rapportera och utreda avvikelser mellan SÄS, primärvård och kommun. I förbättringssyfte och lärande
mellan vårdgivarna kan vissa avvikelser redovisas i den lokala ledningsgruppen för Närvårdssamverkan.
Avvikelser mellan Närhälsan, Tranehälsan och kommunen kan hanteras på ett grundligare sätt på grund
av närhet och upprättat samarbete.

3.4

Patienters och närståendes delaktighet

Omsorgssektionens medarbetare verkar för att öka upplevelsen av inflytande och delaktighet för den
enskilde och dess närstående. Samverkan innebär att man ska ha möjlighet att vara med och kunna
påverka sin livssituation. Den enskildes delaktighet ska synliggöras i utredning, planering och
genomförande samt uppföljning av insatser. Inom verksamheterna görs det t.ex. genom vårdplanering,
inskrivningssamtal och genomförandeplan. Demenssjuksköterska finns också som resurs samt stöd till
närstående.
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3.5

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet

All personal som jobbar inom omsorgsektionen har en skyldighet att rapportera händelser där
brukaren/patienten utsätts för risk för missförhållande/vårdskada eller när ett missförhållande/en
vårdskada har uppstått. Händelsen ska så snart som möjligt rapporteras i verksamhetssystemets
avvikelsemodul.
I vissa fall är utgången av händelsen så allvarlig att den kräver fördjupad utredning enligt lex Sarah eller
lex Maria. Det är MAS/MAR som gör dessa utredningar.
Avvikelserna bör diskuteras först i team innan samtlig personal diskuterar händelsen på
omvårdnadsplanering (OPL-möte) eller arbetsplatsträff (APT). Enhetschef ansvarar för uppföljning och
åtgärd av händelserna. Åtgärder förs in i brukarens aktuella genomförandeplan men åtgärd kan också
vara framtagande av rutin eller instruktion som gäller för en enhet eller övergripande. Erfarenheten av
händelsen ska spridas ut i verksamheten via funktionernas chefsmöten.
Förhoppningen är att ett gemensamt arbetssätt ska leda till att det dagliga förbättringsarbetet och antalet
avvikelser som analyseras grundligt ökar. Inom hälso- och sjukvård är vårdutvecklare ansvariga att
påbörja analys av avvikelse, vidta åtgärder som berör respektive enhet.

3.6

Klagomål och synpunkter

Synpunkter/klagomål kan lämnas in muntligt, genom personlig kontakt eller telefon. De kan också
inkomma skriftligt via post, e-post, webbformulär till kommunen via hemsidan.
Synpunkter analyseras, vilken är den bakomliggande orsaken, åtgärder vidtas av berörd enhet inom
omsorgssektionen. Efteråt återkopplas svaret på synpunkten till den som lämnat synpunkten/klagomålet.
Eventuella förändringar/förbättringar genomförs i verksamheten samt erfarenheten återkopplas till
övriga enheter. Chefen ansvarar sedan för att föra ut informationen till sina medarbetare.
Klagomål som lämnas till IVO av brukare, patient, klient, anhörig, närstående eller annan till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skickas av myndigheten till kommunen för utredning, åtgärd
och kommentar. Dessa klagomål ska alltid utredas av MAS/MAR/SAS. Förslag på åtgärder tas fram
tillsammans med berörd chef som verkställer dessa.

3.7

Egenkontroll

Under året har egenkontroll i följsamhet till basala hygienrutiner genomförts. Kontrollen genomförs en
gång årligen. Där emellan ska hygienombud genomföra kontroll inför hygienombudsträffar.
Under hösten har avvikelseprocessen blivit inlagd in i Stratsys där återkommande egenkontroller
genomförs kvartalsvis.

4

Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten

Läkemedelshantering: är en central och viktig del i hemsjukvårdens arbete men också i samverkan med
andra vårdgivare. Rutinerna för läkemedelshantering har reviderats under året. Under året gjordes
försök att införa digitala signeringslistor, som pilotprojekt på en enhet. Arbetssättet ska minska antalet
avvikelser främst avglömd dos för läkemedelshanteringen. De bristande tekniska förutsättningar som
tidigare uppmärksammats har under året setts över och planen är att starta upp införande på två enheter
till en början. Digitala läkemedelsskåp är infört hos brukare med övertaget läkemedelsansvar i ordinärt
boende. Endast personal med delegation har tillgång till patienternas läkemedelsskåp samt att loggning
kan genomföras vid behov
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Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter: innebär att sjuksköterska överlåter en eller flera
arbetsuppgifter till någon som saknar formell kompetens att utföra dessa. De arbetsuppgifter som ingår i
en legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterskas yrkesområde får endast överlåtas genom
delegering till omsorgspersonal som har reell kompetens. Rutinen för delegation av hälso- och
sjukvårdsuppgifter är reviderad under året. Arbetssättet med vilka förberedelser som ska göras inför och
i samband med delegation, framförallt delegation av läkemedelshantering, är i behov av översyn.
Avvikelsehantering se punkt 3.5
Dokumentation Hälsoärende i Treserva: i journalen arbetar man med processer som ska främja en
patientsäker och sammanhållen dokumentation. Under 2021 har en journalgranskning genomförts.
Sammanfattningsvis är det allmänt god hantering av processens steg. I och med att uppföljningssteget
inte används så sker dokumentation som är av uppföljningskaraktär i utförd åtgärd. Åtgärder / processer
är till viss del inaktuella och bör avslutas. Språkbruk: Bra språk. Enstaka, ej vedertagna förkortningar.
Vård i livets slut: en god vård i livets slutskede utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring,
multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Vården ska omfatta
alla, oavsett ålder och diagnos. Under året har arbete påbörjats med framtagande av handlingsplan och
checklistor vid vård i livets slutskede.

Kvalitetsregister
Senior alert: vård- och omsorgsboenden fortsätter arbetet med senior alert. Under året har
hemtjänstområdena kommit igång med arbetet, utveckling går i olika takt beroende på bemanning och
kunskap i hemsjukvårdsteamen.
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD): registret syftar till att kvalitetssäkra
vården av personer med demenssjukdom. Kvalitetsindikatorer tydliggör att svår och medelsvår BPSD
sjunker med tiden hos brukarna i Tranemo kommun jämfört med riket och regionen. Symtomlindrande
demensläkemedel vid Alzheimerdiagnos visar på hög användning jämfört med riket och användning av
neuroleptika Risperidon låg och sjunkande användning jämfört med riket. På de enheter som har
administratörer pågår arbetet kontinuerligt. Där görs registrering minst en gång per år eller vid behov.
Det finns behov av att utbilda fler administratörer för BPSD men även fylla på kunskap hos nuvarande
administratörer. Rutin för registrering i BPSD är reviderad och den ska implementeras under 2022.
Svenska palliativregistret: en majoritet av patienter har smärta och smärtgenombrott under sista
levnadsveckan som obehandlad orsakar nedsättning av livskvalitet hos dem samt skapar oro hos
närstående. För att upptäcka symtomet och minimera upplevelsen behövs ett systematiskt
smärtskattningsarbete med efterföljande dokumentation. Vi behöver öka användandet av systematisk
smärtskattning för att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandlingen.
Systematisk loggningskontroll: har inte genomförts, bara någon enstaka för att kontrollera
dokumentationen. Rutin för systematisk loggningskontroll är delvis klar. I arbetet med rutinen framkom
det att sektionens sekretessförsäkran behöver förtydligas och kompletteras med inre sekretess.
VISAM: en samverkansmodell för planering och informationsöverföring. Beslutsstödet är ett verktyg för
sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när en patients hälsotillstånd
försämrats. Detta gäller patienter inskrivna i hemsjukvård, oavsett boendeform. VISAM består av ett
strukturerat beslutsstöd i form av en checklista där sjuksköterskan fyller i olika parametrar. Utifrån vad
som fylls i fås ett värde fram som påvisar om patienten kan stanna kvar i hemmet, åka till primärvård
eller akutmottagning med ambulans. Beslutsstödet skickas med ambulans till sjukhuset. Sjuksköterskor i
Tranemo kommun har genomgått utbildningen. Nyanställda och timanställda sjuksköterskor är behov av
utbildning.
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SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt och rekommendation): kommunikationsmodell för att säkerställa
god informationsöverföring. SBAR ger möjlighet till att kommunicera strukturerat i vården vilket ger en
säkrare överrapportering mellan vårdgivare men också inom omsorgssektionens verksamheter. Även
ambulans och akutmottagning arbetar utifrån kommunikationsmodellen vilket gör att mottagande av
information och överrapportering ger en ökad säkerhet. Kommunikationsmodellen används nu i större
utsträckning på de flesta enheter inom omsorgssektionen. På några enheter behöver vi arbeta mer med
att introducera modellen
Rapporteringsstödet: är ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationsöverföringen från
omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen, utbildad
som outbildad, hjälp med vad man bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före man kontaktar
sjuksköterska. Syftet med rapporteringsstödet är att öka patientsäkerheten inom vård och omsorg och
samtidigt vara ett kunskapsstöd och hjälp i rapporteringen till sjuksköterska, genom SBAR.
Nationell patientöversikt (NPÖ): gör det möjligt för behörig personal att med patientens samtycke ta del
av information som registreras hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare. Legitimerad
personal kan söka information om vårdtagare och ha tillgång till slutenvårdens och primärvårdens
dokumentation.
Lyft- och förflyttningsutbildning: för att säkerställa att patienter tillförsäkras trygga förflyttningar med
hög kvalitet genomförs utbildning för omvårdnadspersonal av arbetsterapeut, fysioterapeut och
rehabiliteringsassistenter.

4.1

Riskanalys

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande bedöma om
det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.
För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS
1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar,
2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.
Risker upptäcks ofta vid avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och vid lex Maria/Sarah utredning.
Riskanalys görs vid avvikelsehantering där de med högre risk blir föremål för utredning av chef,
MAS/MAR.

4.2

Utredning av händelser - vårdskador

Lex Maria:
En utredning är genomförd efter en anonym orosanmälan av en visselblåsare om missförhållanden på ett
boende. I anmälan påtalades brist i hygienisk omvårdnad, brist i tillgodoseendet av mat och dryck,
bristfällig renhållning, dåligt bemötande och allmänt bristfällig omsorg från personal, avvikelser, tillbud
och missförhållanden rapporteras och åtgärdas inte utan avfördas, tystas ner och smusslas undan av
personal och ansvariga.
Lex Sarah:
Två utredningar enligt lex Sarah har gjorts under året och anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Båda utredningarna handlar om dåligt bemötande samt hårdhänt handlag hos brukare vid ett
flertal gånger.
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4.3

Informationssäkerhet

Kommunens verksamhetssystem använder behörighetsstyrning för att begränsa tillgången till
information. Loggning har inte skett under 2021, någon enstaka loggning har genomförts för att
kontrollera tid för dokumentation. Rutin för systematisk loggningskontroll ska fastställas.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har med hjälp av SITHS-kort tillgång till SAMSA (samverkan
vid vårdövergångar), Pascal (ordination och beställning av läkemedel för apodoskunder),
kvalitetsregister, svevac och förskrivning av hjälpmedel, och läkemedelsnära produkter. Inloggning till
Nationell patientöversikt (NPÖ) sker med hjälp av SITHS-kort.
Biståndshandläggare har med hjälp av SITHS-kort tillgång till SAMSA.
Biståndshandläggare vård och omsorg och LSS samt enhetschef för vård och omsorgboende har med
hjälp av SITHS-kort tillgång till intyg om nödvändig tandvård.
Omvårdnadspersonal som är inkontinensombud loggar in med SITHS-kort vid beställning av
inkontinensprodukter.
Respektive chef ansvarar för att beställningar och ändringar av behörighet rapporteras till
systemförvaltare och HSA-ansvarig. Behörigheter i HSA-katalogen gås igenom av HSA-ansvarig varje
månad.
Rutin för HSA och SITHS-kort ska fastställas. Översyn behövs gällande HSA-policy och genomgång att
vi lever upp till bestämmelserna från Inera.

5

Resultat och analys

5.1

Egenkontroll

Hygien: följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler har blivit mycket bättre enheterna. Det har
varit och är stort fokus på basala hygienrutiner och skyddsutrustning under pandemin. Vårdhygieniska
rutiner har regelbundet uppdaterats.
Sammanställningen av egenkontrollen visar på att omsorgssektionen rutin för basal hygien behöver
göras mer känd samt att resultatet från hygienombudens mätningar av följsamhet till basala
hygienrutiner och klädregler behöver återkopplas på arbetsplatsträffar.
Läkemedelshantering: oannonserade besök i läkemedelsrummen visar att ordningen är god och
regelbunden genomgång genom förs vad beträffar utgångsdatum på läkemedel. Kontrollräkning av
narkotiska läkemedel tillhörande kommunalt akutläkemedelsförråd genomförs regelbundet av
kommunens nattsjuksköterskor. De alternerar kontrollräkningen i förråden mellan sig. Kontrollräkning
av narkotiska läkemedel som tillhört patient utförs regelbundet av sjuksköterska. Läkare i
hemsjukvården genomför läkemedelsgenomgång i samband med årskontroll samt vid behov.
Arbetssättet med vilka förberedelser som ska göras inför och i samband med delegation, framförallt
delegation av läkemedelshantering, är i behov av översyn.
Punktprevalensmätning (PPM): på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR) Under året har
inte Tranemo kommun deltagit på grund av pandemin.
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Svenska palliativregistret: syftet är att förbättra vården i livets slut. Det är god följsamhet till
inrapportering av avlidna inom omsorgssektionen. Vi är bra på framförhållning med att det finns
ordination av läkemedel för symtomlindring vid livets. Ingen brukare avlider med trycksår grad 2- 4. Vi
behöver öka användandet av systematisk smärtskattning för att förbättra och kvalitetssäkra
smärtbehandlingen. Arbetsgruppen vård i livets slut har påbörjat arbete med framtagande av
handlingsplan och checklistor vid vård i livets slutskede.
Dokumentation: under 2021 har en journalgranskning genomförts. Sammanfattningsvis är det allmänt
god hantering av processens steg. I och med att uppföljningssteget inte används så sker dokumentation
som är av uppföljningskaraktär i utförd åtgärd. Behov finns av utbildning i hur uppföljningssteget ska
användas samt utbildning i ICF/KVÅ (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder
och hälsa/klassifikation av vårdåtgärder.
Workshop: för omvårdnadspersonal inom vård och omsorg är genomförd under året. Workshopen
består av tvådelar, en teoretisk del där sjuksköterskan bl.a. talar om rapporteringsstödet, munvård, och
ren rutin. och en praktisk del med kontroll av blodtryck, puls, blodsocker och lindning av ben.
Omvårdnadspersonalen tycker att workshopen är mycket uppskattad och givande och att det stärker
dem i sitt arbete. Workshop för omvårdnadspersonal inom funktionsnedsättning fick tyvärr ställas in på
grund av hög smittspridning av covid-19. Under 2022 planeras workshop under ledning av
arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabiliteringsassistent med fokus på hjälpmedel, förflyttningar och
träning.
Rutiner: under året har ett omfattande arbete med att revidera rutiner, instruktioner och checklistor
genomförts. Ett nytt intranät Nemo har tagits i bruk där rutiner, instruktioner och checklistor återfinns.
Nära vård: projektgrupp bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, och sjuksköterska. Projektgruppen
kommer att arbeta för att identifiera, utveckla och införa arbetssätt och samverkan för att möta den Nära
vården på lokal nivå i enlighet med Västra Götalandsregionens färdplan.
Utbildning i värdegrund, bemötande och förhållningssätt: genomfördes under hösten inom
funktionsnedsättning förutom på tre enheter.
På grund av ökad smittspridning ställdes dessa in. Utbildningarna har varit givande med bra
diskussioner, eftertanke och reflektioner i arbetsgrupperna.
Tillsynsinsats av IVO: med anledning av covid-19-pandemin genomförde Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) under 2020 en särskild tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och behandling till
äldre på särskilt boende (SÄBO). 2021 genomförde IVO en uppföljande tillsynsinsats avseende samma
målgrupp. Ett urval av journalhandlingar är inskickade till IVO. Vi inväntar svar på tillsynsinsatsen
under våren.

5.2

Avvikelsehantering

Vid kontroll av antalet avslutade respektive oavslutade avvikelser visade det sig att ett stort antal
avvikelser ej var bedömda, utredda eller åtgärdade. På ett fåtal enheter var avvikelserna bearbetade
enligt rutin. Ett omfattande arbete med att omhänderta avvikelserna är genomfört. På tre enheter är
pilotgrupper uppstartade och grupperna ska utreda och bedöma avvikelserna ta fram åtgärder, ex nya
instruktioner eller reviderar/uppdaterar instruktioner, Återkoppling av åtgärder sker på
arbetsplatsträffar, omvårdnadsplanering.
Utvärdering av arbetssättet sker i början av 2022. Om arbetssättet faller väl ut är planen att det ska
implementeras på alla enheter inom sektionen. Avvikelseprocessen är numera inlagd i Stratsys där
MAS/MAR tillsammans med verksamhetsutvecklare gör egenkontroller kvartalsvis och kan då få en
lägesbild och överblick gällande bearbetningen av avvikelser. I samband med egenkontrollen skickas
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meddelande om resultatet till chef.
Under året rapporterades 1833 avvikelser vilket är i samma omfattning som tidigare år. Flest avvikelser
rör läkemedel och fall. Överlag har det blivit fler inrapporteringar från enheterna. På
myndighetsfunktionen finns troligen ett mörkertal gällande rapportering av avvikelser. Inom funktionen
behöver man arbeta mer med utbildning i hur avvikelse rapporteras och göra rutinen för
avvikelsehantering mer känd. Avvikelser finns med som stående punkt på veckomöten. För att
säkerställa att ärenden avslutas i rätt ordning och på rätt sätt finns numer en tydlig rutin vid avslut av
ärenden där myndighetsfunktionen stänger ner ärendet sist.
Bemötande: De flesta avvikelserna handlar om brukarnas bemötande sig emellan. Detta ska
dokumenteras i genomförandeplanen med åtgärder. Två avvikelserna var så allvarliga att anmälan enligt
lex Sarah skickades till Inspektionen för vård och omsorg.
Läkemedel: avvikelserna sker mestadels på morgon och på kvällen då det stora flertalet av brukarna har
läkemedel ordinerat morgon och kväll. Det är överlägset ej given dos som är anledning till avvikelse. För
att säkerställa läkemedelshanteringen till brukarna ska ett införande av digital signering bidrar till
säkrare läkemedelshantering. Även läkemedel fel dos har många avvikelser.
Fall: sker till största delen på dagtid men även nattetid, främst på efternatten. Fallen sker vid förflyttning
inomhus och är relaterat till brukarens fysiska tillstånd. En djupare analys behövs göras för att få fram
orsaker för att vidta åtgärder för att förebygga fall.
Insats omvårdnad: de flesta avvikelserna sker mestadels inom hemtjänsten. Utebliven eller ej verkställd
insats på grund av personalsituation är en vanlig orsak till avvikelse. I flertalet fall är signeringslistor för
träning bristfälligt ifyllda vilket ger en osäkerhet huruvida träningen är utförd eller ej.
Hjälpmedel/medicinteknisk produkt: flertalet avvikelser handlar om felaktigt handhavande av
hjälpmedlet/ medicinteknisk produkt tex dyna som ligger på fel håll. Det står angivet på dynan vilket håll
den ska ligga på. I samband med planerad workshop för omvårdnadspersonal gå igenom rutin,
handhavande och hantering av hjälpmedel /MTP. En avvikelse har anmälts till läkemedelsverket och
tillverkaren då ett handtag på rollator spruckit, satt löst och lätt gled av.
Avvikelser i vårdsamverkan: Avvikelserna från Tranemo handlar till mesta del om avsaknad av
följsamhet till rutin för in- och utskrivning från slutenvården, bristande informationsöverföring och
bristande förskrivning av hjälpmedel för att säkerställa trygg och säker hemgång.

5.3

Klagomål och synpunkter

16 klagomål och synpunkter har kommit under året. Två synpunkter gäller fortkörning och hög hastighet
i samhället, några av synpunkterna handlar om avgifter för insatser, bemötande, att kommunen bör lätta
på coronarestriktioner samt all personal är vaccinerad mot covid-19 annars bör omplacering ske.
Synpunkter och klagomål återkopplas av ansvarig chef till berörd arbetsgrupp, i enskilda fall diskussion
med berörd arbetstagare. Gällande bemötandefrågor diskuteras dessa i personalgrupp. Under pandemin
har vi använt oss av och följt smittskyddsenhetens rutiner.

5.4

Händelser och vårdskador

Lex Maria: Se punkt 4.2 En utredning är genomförd efter en anonym orosanmälan av en visselblåsare om
missförhållanden på ett boende. Utredningen visade inte på några allvarliga brister och någon anmälan
enligt lex Maria behövdes inte. I utredningen användes bedömningsinstrumentet senior alert där
riskbedömningar görs på risk för fall, undernäring, trycksår och munhälsa men också kontroll av vitala
parametrar som blodtryck, puls, vikt.
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Lex Sarah: se punkt 4:2 Två utredningar som handlar om dåligt bemötande samt hårdhänt handlag hos
brukare vid ett flertal gånger. Utbildning i värdegrund, bemötande och förhållningssätt behövs
genomföras inom alla enheter inom sektionen. Ämnet bör vara återkommande punkter på
arbetsplatsträffar.

5.5

Pandemi Covid-19

Även år 2021 innehöll mycket arbete relaterat till pandemin. Året inleddes med planering och
förberedelse för vaccination mot covid-19 till brukarna. Brukarna vaccinerades med två doser med några
veckors mellanrum. Medarbetare erbjöds vaccination som utfördes av extern aktör, där kommunen fick
bistå med distriktssjuksköterskor både från omsorgen och elevhälsan som utförde vaccinationerna.
Under året har rutiner reviderats utefter smittoläget. Vi har som tidigare följt och använt oss av rutinerna
från västra götalandsregionens smittskyddsenhet. Stort fokus har varit på att använda skyddsutrustning
utifrån rutiner. När smittspridning ökat har vi förstärkt användandet av skyddsutrustning till att gälla i
alla vårdlokaler. I slutet av september meddelade folkhälsomyndigheten att man rekommenderade en
tredje dos vaccin till äldre. Boende med permanent plats på vård- och omsorgsboende rekommenderades
dessutom att vaccineras med högdosvaccin mot influensa. Under tidiga delen av året och sommaren
förekom inte några större utbrott av covid-19 i verksamheterna dock under sen hösten var det en ökad
smitta i samhället där brukare och medarbetare testades positivt. De flesta blev lindrigt sjuka. Under året
har stort arbete lagts ner på vaccinationer, provtagning och smittspårning. På senhösten och vid jultid var
det stort personalbortfall på grund av sjukdom. Under hösten välkomnades närstående att besöka vård
och omsorgsboende utan att i förväg boka tid för besök.

6

Mål och strategier för kommande år

Fortsatta utvecklingsområden att fokusera på i förbättringsarbetet gällande patientsäkerheten:
•

Kommunikation, informationsöverföring: fortsatt implementering av SBAR och användandet av
rapporteringsstödet

•

Läkemedelshantering: Egenkontroll, Digitala signeringslistor, Digitala läkemedelsskåp, Översyn
av delegationsutbildning

•

Dokumentation: införande av digitala signeringslistor, utbildning i följa upp steget i
hälsoärende, införande av exorlive (träningsprogram via app)

•

Genomföra systematisk loggningskontroll

•

Workshop för omvårdnadspersonal

•

Kvalitetsindikatorer för palliativ vård

•

Kvalitetsregister senior alert, BPSD

•

Lyft och förflyttningsutbildningar

•

Nära vård

•

Pilotgrupper för avvikelsehantering på enheterna

•

Värdegrundsutbildning

•

HLR-utbildning planerad till hösten
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§ 14 Avtal Naturbruksutbildning KS/2019:179
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar samverkansavtal för naturbruksutbildning

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
Förvaltningen delar Västra Götalandsregionens bedömning att det föreslagna avtalet inte
innebär några betydande förändringar i sak jämfört med nu gällande avtal. Förvaltningen
föreslår därför att kommunen tillstyrker det föreslagna avtalet.

Ärendet
Bakgrundsbeskrivningen nedan är gjord av Västra Götalandsregionen i det missiv där
regionen ger kommunerna möjlighet att inkomma med remissvar.
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget
började under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla kommuner
erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter som
kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål som
förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades på remiss
ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för avtalets framtida
utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga alternativ
utretts i samarbete mellan VästKom och VGR.
Resultatet är versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet
att:
• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31
december 2026.
• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-03-24
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.
…..
För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla
femtio parters undertecknande.

Ekonomisk påverkan
Då det föreslagna avtalet i sak inte innebär några förändringar bedöms det sakna
ekonomiska konsekvenser. Antalet elever som söker sig till naturbruksutbildningar har
givetvis ekonomiska konsekvenser, men det förhållandet gäller både med nuvarande avtal
och med ett kommande avtal.

Barnkonventionen
Ärendet handlar om att elever ska kunna välja Naturbruksgymnasium i Västra Götaland.
Barnrättsperspektiv uttrycker en skyldighet att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets
mänskliga rättigheter, barnets bästa och mänskliga rättigheter som de är formulerade i
Barnkonventionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-16
Samverkansavtal Naturbruksutbildning

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutsgång
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Christina Josefsson
Tf. sektionschef lärande
Datum: 2022-02-16
Dnr: KS/2019:179

Tjänsteskrivelse om Avtal Naturbruksutbildning
Förslag till beslut
•

Antar samverkansavtal för naturbruksutbildning

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
Förvaltningen delar Västra Götalandsregionens bedömning att det föreslagna
avtalet inte innebär några betydande förändringar i sak jämfört med nu gällande
avtal. Förvaltningen föreslår därför att kommunen tillstyrker det föreslagna
avtalet.

Ärendet
Bakgrundsbeskrivningen nedan är gjord av Västra Götalandsregionen i det
missiv där regionen ger kommunerna möjlighet att inkomma med remissvar.
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid
regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har
förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under
perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av
det nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna
synpunkter och förslag via de representanter som kommunalförbunden samt
Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de
önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan

förslaget skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd
Naturbruk att fler alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas.
Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete
mellan VästKom och VGR.
Resultatet är versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget
innebär i korthet att:
• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den
31 december 2026.
• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.
…..
För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i
kraft krävs alla femtio parters undertecknande.

Ekonomisk påverkan
Då det föreslagna avtalet i sak inte innebär några förändringar bedöms det sakna
ekonomiska konsekvenser. Antalet elever som söker sig till
naturbruksutbildningar har givetvis ekonomiska konsekvenser, men det
förhållandet gäller både med nuvarande avtal och med ett kommande avtal.

Barnkonventionen
Ärendet handlar om att elever ska kunna välja Naturbruksgymnasium i Västra
Götaland. Barnrättsperspektiv uttrycker en skyldighet att genom lämpliga
åtgärder förverkliga barnets mänskliga rättigheter, barnets bästa och mänskliga
rättigheter som de är formulerade i Barnkonventionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-16
Samverkansavtal Naturbruksutbildning

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans

Status

Christina Josefsson
Tf. sektionschef lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-03-24

§ 15 Medborgarförslag om att kommun hyr den kommande
padelhallen vid Tranehov ett par timmar i veckan för högstadiets
elever KS/2020:589
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Medborgarförslaget avslås.

Beslutsmotivering
Innehållet i undervisningen bör inte vara ett politiskt beslut utan innehållet i undervisningen
ska verksamheten besluta om. Trots ett förmånligt erbjudande från Tranemo IF så under
rådande ekonomiska förutsättningar är det inte lämpligt med ytterligare
verksamhetskostnader och förslaget skulle också kunna vara ytterligare kostnadsdrivande i
framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag är lagt gällande att alla elever under sin högstadietid får prova på
sporten padel i lokalen vid Tranehov genom att Tranemo kommun hyr hallen.
Efter utredning runt kostnader för detta konstateras att trots förmånlig hyra från Tranemo IF
så finns det inte medel att avvara för detta ändamål.

Ärendet
Love Andersson, Ambjörnarp, har 2020-11-06 lämnat ett medborgarförslag om att Tranemo
kommun hyr padelhallen vid Tranehov så att Tranängskolans högstadieelever får prova på
sporten.
Förslagsställaren anser att det finns många fördelar med att Tranemo kommun hyr
padelhallen några timmar varje vecka så att högstadieelever kan få möjlighet att pröva
sporten på idrottslektioner.
I förslaget framhålls att det är bra för ungdomar att röra på sig och padel kan då vara ett bra
sätt och att detta då skulle kunna innebära att fler elever får en aktiv fritid. Vidare ser
förslagsställaren att det även skulle också vara bra för Tranemo IF som får intäkter eftersom
hallen sannolikt inte kommer vara så mycket bokad på dagtid.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-09-08 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Förslagsställaren utvecklar att för att få det att fungera praktiskt, behöver det vara rullande
tider under veckan så att alla elever kan få pröva på padel under idrottslektionerna.
På fråga om även förslaget bör gälla gymnasiet lämnar förslagsställaren informationen att
förslaget gäller i första hand högstadiet då kostnaderna annars sannolikt blir för stora, men
finns det möjlighet vore det naturligtvis bra att även gymnasiet fick den möjligheten.
På fråga om förslagsställaren ser några praktiska hinder till att genomföra förslaget ges
svaret att tillsynen av de elever som är i padelhallen kan vara svårt att få till då inte en hel
klass kan vara där samtidigt. Det skulle behövas fler lärare om klassen befinner sig på olika
platser.
I övrigt hade inte förslagsställaren något mer att lägga till.
Kontakt är tagen med lärare och skolledning på Tranängskolan (2021-09-08).
Dessa tycker i grunden att det är ett bra förslag och det konstateras att det precis som
förslagsställaren uttrycker det så finns det logistiska utmaningar, men dessa skulle gå att
lösa.
Kontakt togs med Tranemo IF 2021-09-08 och 2021-09-21.
I dessa kontakter redogjordes för medborgarförslaget och fråga ställdes hur Tranemo IF
ställer sig till att hyra ut banorna till Tranängskolans högstadium så att eleverna får prova på
padelsporten.
Tranemo IF ställer sig positiva till detta och gav beskedet att de också vill tillmötesgå
initiativet genom att ge ett mycket förmånligt pris om 180 kr/h inklusive rack och bollar. De
framhåller dock att det är mycket viktigt med ordentlig framförhållning i bokningen av
hallen, så att det fungerar med de som spelar på dagtid.
För jämförelse:
Priser för närvarande.
240 kr/h till 13.00 och 360 kr efter 13.00
Hyra rack 30kr/st. Bollar kostar 99kr för 3 st
Tranemo IF:s erbjudande redovisades för skolledningen på Tranängskolan.
En årkurs med 150 elever ger behov av att hyra hallen 38 h (4 elever per timma och bana).
Hallen skulle då behöva hyras vid 19 tillfällen då det finns två banor.
Kostnadsberäkning
En årskurs: 38 x 180 kr = 6840 kr
Tre årskurser: 3 x 6840 kr = 20 520 kr
Skolledningen konstaterar att det inte finns medel i verksamhetens budget att avsätta för
ändamålet, men om medel skulle tillskjutas så ställer sig de inte emot förslaget.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-03-24
Övriga perspektiv
Om eleverna får prova padel under skoltid innebär detta inte per automatik att om de skulle
vilja utöva sporten under sin fritid att de har möjligheten. Dels kommer inte alla kunna
utöva padel då den är kopplad till en avgift och sedan kan det också vara en geografisk fråga
då det inte finns padelbanor på alla orter.
Andra föreningar kan också i framtiden komma vilja erbjuda aktiviteter under skoltid mot
en avgift. Det är då viktigt att hantera dessa förfrågningar likvärdigt med avseende på
elevernas ålder, skolors geografiska placering etc. Detta kan då vara ytterligare
kostnadsdrivande om nuvarande förslag bifalls.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan om förslaget avslås.
Verksamhetsbudgeten belastas med 6 840 kr – 20 520 kr om förslaget bifalls.

Barnkonventionen
Förslaget är i enlighet med barnkonventionen. Rörelse är viktigt för barn och ungdomars
hälsa.
Även om medborgarförslaget, som är i enlighet med barnkonventionen, avslås, så tillgodoser
grundskolans undervisning idag att alla elever får möjlighet till allsidig fysisk rörelse, samt
möjlighet att prova olika aktiviteter utifrån läroplanen och kunskapskraven in ämnet Idrott
och hälsa.

Beslutsunderlag
Medborgarförslaget 2020-11-06
Tjänsteskrivelsen 2021-09-08

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Per Ambjörnsson
Utvecklingsledare
Datum: 2021-09-08
Dnr: KS/2020:589

Svar på Medborgarförslag om att kommun hyr den
kommande padelhallen vid Tranehov ett par timmar i veckan
för högstadiets elever

Förslag till beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Beslutsmotivering
Innehållet i undervisningen bör inte vara ett politiskt beslut utan innehållet i
undervisningen ska verksamheten besluta om. Trots ett förmånligt erbjudande
från Tranemo IF så under rådande ekonomiska förutsättningar är det inte
lämpligt med ytterligare verksamhetskostnader och förslaget skulle också kunna
vara ytterligare kostnadsdrivande i framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag är lagt gällande att alla elever under sin högstadietid får
prova på sporten padel i lokalen vid Tranehov genom att Tranemo kommun hyr
hallen.
Efter utredning runt kostnader för detta konstateras att trots förmånlig hyra från
Tranemo IF så finns det inte medel att avvara för detta ändamål.

Ärendet
Love Andersson, Ambjörnarp, har 2020-11-06 lämnat ett medborgarförslag om
att Tranemo kommun hyr padelhallen vid Tranehov så att Tranängskolans
högstadieelever får prova på sporten.
Förslagsställaren anser att det finns många fördelar med att Tranemo kommun
hyr padelhallen några timmar varje vecka så att högstadieelever kan få möjlighet
att pröva sporten på idrottslektioner.

I förslaget framhålls att det är bra för ungdomar att röra på sig och padel kan då
vara ett bra sätt och att detta då skulle kunna innebära att fler elever får en aktiv
fritid. Vidare ser förslagsställaren att det även skulle också vara bra för Tranemo
IF som får intäkter eftersom hallen sannolikt inte kommer vara så mycket bokad
på dagtid.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-09-08 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förslagsställaren utvecklar att för att få det att fungera praktiskt, behöver det
vara rullande tider under veckan så att alla elever kan få pröva på padel under
idrottslektionerna.
På fråga om även förslaget bör gälla gymnasiet lämnar förslagsställaren
informationen att förslaget gäller i första hand högstadiet då kostnaderna annars
sannolikt blir för stora, men finns det möjlighet vore det naturligtvis bra att även
gymnasiet fick den möjligheten.
På fråga om förslagsställaren ser några praktiska hinder till att genomföra
förslaget ges svaret att tillsynen av de elever som är i padelhallen kan vara svårt
att få till då inte en hel klass kan vara där samtidigt. Det skulle behövas fler
lärare om klassen befinner sig på olika platser.
I övrigt hade inte förslagsställaren något mer att lägga till.
Kontakt är tagen med lärare och skolledning på Tranängskolan (2021-09-08).
Dessa tycker i grunden att det är ett bra förslag och det konstateras att det precis
som förslagsställaren uttrycker det så finns det logistiska utmaningar, men dessa
skulle gå att lösa.
Kontakt togs med Tranemo IF 2021-09-08 och 2021-09-21.
I dessa kontakter redogjordes för medborgarförslaget och fråga ställdes hur
Tranemo IF ställer sig till att hyra ut banorna till Tranängskolans högstadium så
att eleverna får prova på padelsporten.
Tranemo IF ställer sig positiva till detta och gav beskedet att de också vill
tillmötesgå initiativet genom att ge ett mycket förmånligt pris om 180 kr/h
inklusive rack och bollar. De framhåller dock att det är mycket viktigt med
ordentlig framförhållning i bokningen av hallen, så att det fungerar med de som
spelar på dagtid.
För jämförelse:
Priser för närvarande.

240 kr/h till 13.00 och 360 kr efter 13.00
Hyra rack 30kr/st. Bollar kostar 99kr för 3 st
Tranemo IF:s erbjudande redovisades för skolledningen på Tranängskolan.
En årkurs med 150 elever ger behov av att hyra hallen 38 h (4 elever per timma
och bana). Hallen skulle då behöva hyras vid 19 tillfällen då det finns två banor.
Kostnadsberäkning
En årskurs: 38 x 180 kr = 6840 kr
Tre årskurser: 3 x 6840 kr = 20 520 kr
Skolledningen konstaterar att det inte finns medel i verksamhetens budget att
avsätta för ändamålet, men om medel skulle tillskjutas så ställer sig de inte emot
förslaget.
Övriga perspektiv
Om eleverna får prova padel under skoltid innebär detta inte per automatik att
om de skulle vilja utöva sporten under sin fritid att de har möjligheten. Dels
kommer inte alla kunna utöva padel då den är kopplad till en avgift och sedan
kan det också vara en geografisk fråga då det inte finns padelbanor på alla orter.
Andra föreningar kan också i framtiden komma vilja erbjuda aktiviteter under
skoltid mot en avgift. Det är då viktigt att hantera dessa förfrågningar likvärdigt
med avseende på elevernas ålder, skolors geografiska placering etc. Detta kan då
vara ytterligare kostnadsdrivande om nuvarande förslag bifalls.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan om förslaget avslås.
Verksamhetsbudgeten belastas med 6 840 kr – 20 520 kr om förslaget bifalls.

Barnkonventionen
Förslaget är i enlighet med barnkonventionen. Rörelse är viktigt för barn och
ungdomars hälsa.
Även om medborgarförslaget, som är i enlighet med barnkonventionen, avslås,
så tillgodoser grundskolans undervisning idag att alla elever får möjlighet till

allsidig fysisk rörelse, samt möjlighet att prova olika aktiviteter utifrån
läroplanen och kunskapskraven in ämnet Idrott och hälsa.

Beslutsunderlag
Medborgarförslaget 2020-11-06
Tjänsteskrivelsen 2021-09-08

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Thomas Åhman
Sektionschef

Per Ambjörnsson
Utvecklingsledare

TRANEMO
KOM
ANKOM MUN
Love Andersson

2020 -11- o 6

Till kommunfullmäktige i Tranemo Kommun
Jag skulle vilja lämna in ett medborgarförslag angående den nya padelhallen som ska byggas i
anslutning till Tranehov. Jag vill därför föreslå att Tranemo Kommun hyr padelhallen ett antal timmar
i veckan för möjlighet till spel för högstadiet under dessa tider. Anledningen är att man ska "röra på
sig mer" och det finns olika sätt att göra detta... Det är idag många som antingen spelar eller vill testa
på att spela padel så att om detta erbjuds på vissa idrottslektioner så kanske man börjar spela mer
även på fritiden och därav får en mer aktiv fritid.
En annan som också skulle gynnas är den lokala föreningen Tranemo IF då det är de som håller i det
och det är av dem man hyr dem.
En frågeställning som kan komma är om inte kommunen stör för de andra som vill spela i hallen, så
menar jag att det nog inte är så många som kommer att spela på dagtid en vanlig vardag ...
Så att om Tranemo Kommun hyr padelhallen kommer det att gynna elever som berörs av detta, den
lokala föreningen som får lite mer pengar in i kassan. och samtidigt slipper man ha en kanske annars
på dagtid tom padelhall som kostat massor av pengar. Därav mitt förslag.

Ambjörnarp 6/11-2020
�V7

Love Andersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-04-07

§ 50 Attestlista 2022 KS/2022:140
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner attestlistan för 2022.

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
Av attestreglementet (KS/2020:443) framgår det att kommunstyrelsen årligen ska ta beslut
om attestlistan som innehåller godkännare och beslutsattestanter. Under löpande år åligger
det tjänsteperson på delegation att fatta beslut om nya godkännare och beslutsattestanter.
Attestlistan gäller för datum 2022-03-17. Förändringar sker genom delegationsbeslut av
kanslichef.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-17
Attestlista 2022

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Vår ref: Emma Nors
Ekonomiadministratör
Datum: 2022-03-17
Dnr: KS/2022:140

Tjänsteskrivelse om attestlista 2022
Förslag till beslut
•

Godkänner attestlistan för 2022.

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
Av attestreglementet (KS/2020:443) framgår det att kommunstyrelsen årligen ska
ta beslut om attestlistan som innehåller godkännare och beslutsattestanter. Under
löpande år åligger det tjänsteperson på delegation att fatta beslut om nya
godkännare och beslutsattestanter.
Attestlistan gäller för datum 2022-03-17. Förändringar sker genom
delegationsbeslut av kanslichef.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.
Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-17
Attestlista 2022

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

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Kajsa Montan

Emma Nors

Kanslichef

Ekonomiadministratör

Ekonomichef har attesträtt på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Controllers har rätt att göra interna omföringar på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Christina Josefsson - som ersättare för sektionschef har Christina rätt att attestera samtliga verksamhter inom sektionen.
Godkännare enligt regel i Agresso
Verksa
mhetsnr
Verksamhetsnamn
Namn
Personnummer
Titel
1001 Lärandekansli
Malin Eriksson
Administratör/handläggare

Övriga godkännare

Namn
Per Ambjörnsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Administratör
Lärare
Administratör

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Specialpedagog
Specialpedagog
Skolsköterska
Socialpedagog
Skolsköterska
Skolsköterska
Lärare
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare
Controller
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare

Marit Ekstener

Barn- och elevhälsochef

Malin Eriksson
Annelie Sallander
Per Ambjörnsson
Per Ambjörnsson

Administratör/handläggare
Administratör/handläggare
Administrativ chef
Administrativ chef

Marit Ekstener

Barn- och elevhälsochef

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Eva-Lena Wass

Rektor

Pia Kruusval

Rektor

Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Fredrik Sandin

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Rektor

Pia Kruusval

Rektor

Christina Josefsson
Anita Stomberg

Tf Sektionschef
Rektor

Christina Josefsson
Fredrik Sandin

Tf Sektionschef
Rektor

Skoladministratör

Fredrik Sandin

Rektor

Skoladministratör

Lena Johansson

Rektor

Jennie Ståhl

Rektor

Anna Rehbinder

Rektor

Ulla Andersson

Rektor

Jennie Ståhl

Rektor

Lena Johansson

Rektor

Anna Rehbinder

Rektor

Anita Stomberg
Per Ambjörnsson
Marie Ambjörnsson
Annika Källman
Per Ambjörnsson
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Jennie Ståhl
Emma Gantzert
Lena Johansson
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Lena Johansson
Jennie Ståhl
Emma Gantzert
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Lena Johansson
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Lena Johansson
Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Marie Ambjörnsson
Annika Källman
Jennie Ståhl
Emma Gantzert

Rektor
Administrativ chef
Biträdande rektor
Rektor
Administrativ chef
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor

Fredrik Sandin
Lena Johansson
Ulla Andersson
Anita Stomberg

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

Friskvård bildn kont

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1004

Kompetensutveckling

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1005

Modersmålsundervisning

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1006

Lärandesektionen administration

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1007

Lärandesektionen digitalisering

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1008

IKT

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1101

Skolhälsovård

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1102

Skol- och förskoleskjutsar

Sofia Sjöstrand

Administratör/handläggare

1103

Barn- och elevhälsa

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1104

Familjecentralen

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1106

Psykologverksamhet

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1115

Alternativ barnomsorg

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1118

IT-system barnomsorg

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1119

Elevhälsa Tranemo 7-9

Susanna Odelberg

Skoladministratör

1121

Elevhälsa Limmared F-6

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

1122

Elevhälsa Länghem F-6

Emma Nyman

Skoladministratör

1123
1124

Interkomm grundskola/förskola
Elevhälsa Sjötofta F-3

Malin Eriksson
Camilla Norén

Administratör/handläggare
Skoladministratör

1125
1126

Övriga gem kostnader
Elevhälsa Grimsås F-6

Malin Eriksson
Monica Dahl

Administratör/handläggare
Skoladministratör

1130

Elevhälsa Dalstorp F-6

Monica Dahl

1132

Barnomsorgsintäkter Dalstorp FO

Monica Dahl

1134

Barnomsorgsintäkter Tranemo FO

Eva Blomgren

Skoladministratör

1135

Barnomsorgsintäkter Limmared FO

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

1136

Barnomsorgsintäkter Länghem FO

Emma Nyman

Skoladministratör

1137

Statsbidrag-maxtaxa-Tranemo FO

Eva Blomgren

Skoladministratör

1138

Statsbidrag-maxtaxa-Dalstorp FO

Monica Dahl

Skoladministratör

1139

Statsbidrag-maxtaxa-Limmared FO

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

1140

Statsbidrag-maxtaxa-Länghem FO

Emma Nyman

Skoladministratör

1150

Ledning Tranemo 7-9

Susanna Odelberg

Skoladministratör

1151

Ledning Tranemo F-6

Camilla Norén

Skoladministratör

Personnummer

Titel
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare
Administratör
Lärare

Namn
Christina Josefsson

Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander

Ann-Christin Nilsson
Helene Rönnbäck
Jonna Öhvall
Christoffer Waye
Ida Elveskär
Caroline Palm Annerstedt
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Sofie Öberg
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson

Madelene Claesson
Jonna Öhvall
Karin Jarl
Madelene Claesson

Lärare
Skolsköterska
Specialpedagog
Lärare

Veronika Lydeen

Barnskötare

Veronika Lydeen

Barnskötare

Ulla Andersson
Greger Johansson
Frida Lindqvist

Cafeteria
Bibliotekarie

Eva-Lena Wass

Anita Stomberg

Personnummer

Ersättare för attestant

Titel
Tf Sektionschef

Christina Josefsson

Kvalitets- och utvecklingsarbete

1003

Namn
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson

Attestant

Christina Josefsson

1002

Rektor
Rektor

Rektor

Personnummer

Titel
Administrativ chef

1152

Ledning Tranemo FO

Eva Blomgren

Skoladministratör

Jennie Ståhl

Rektor

1155

Ledning Limmared F-6

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

1156

Ledning Limmared FO

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Anna Rehbinder

Rektor

1160

Ledning Länghem F-6

Emma Nyman

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

1161

Ledning Länghem FO

Emma Nyman

Skoladministratör

Ulla Andersson

Rektor

1165

Ledning Dalstorp F-6

Monica Dahl

Skoladministratör

Peter Kjellberg

Vaktmästare

Fredrik Sandin

Rektor

1166

Ledning Dalstorp FO

Monica Dahl

Skoladministratör

Peter Kjellberg

Vaktmästare

Lena Johansson

Rektor

1170

Ledning Grimsås F-6

Monica Dahl

Skoladministratör

Fredrik Sandin

Rektor

1175

Ledning Sjötofta F-3

Camilla Norén

Skoladministratör

Anita Stomberg

Rektor

Anna Rehbinder
Lena Johansson
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Marie Ambjörnsson

1198

Central reservation

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Tranemo 7-9 gemensamt

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Administratör
Lärare
Vaktmästare
Vaktmästare

Christina Josefsson

1200

Annelie Sallander
Madelene Claesson
Douglas Karlsson
Pierrre Sturesson

Eva-Lena Wass

Rektor

1201

Tranemo 7-9 undervisning

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Eva-Lena Wass

Rektor

1202

Tranemo 7-9 läromedel

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Tranemo 7-9 IKT/Data

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Svenska
Eva-Lena Wass
Engelska
Matematik
Biologi
Fysik
SO
Franska
Bild
Hem och konsumentkunskap
Slöjd - textil
Slöjd - trä och metall
Idrott och hälsa
IKT
Eva-Lena Wass

Rektor

1203

Johan Glans
Kristina Fast
Malin Lanned
Karolina Thor
Anders Werneröd
Malin Eriksson
Maria Ställvik
Tommy Petersson
Ann Lindgren
Marita Floberg
Robin Lundgren
Dan Axelsson
Pamela Svensson Stureson

Rektor

1204

Särskola

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Eva-Lena Wass

Rektor

1205

Tranemo F-6 gemensamt

Camilla Norén

Skoladministratör

Rektor

Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Tranemo F-6 undervisning

Camilla Norén

Skoladministratör

Pedagog
Vaktmästare
Vaktmästare
Pedagog

Anita Stomberg

1206

Ingela Bygård
Douglas Karlsson
Marie A Mikko
Ingela Bygård

Anita Stomberg

Rektor

Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor

1207

Tranemo F-6 läromedel

Camilla Norén

Skoladministratör

Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor

Camilla Norén

Skoladministratör

Pedagog
Pedagog
IKT

Rektor

Tranemo F-6 IKT/Data

Josefin Bruno
Ingela Bygård
Pamela Svensson Stureson

Anita Stomberg

1208

Anita Stomberg

Rektor

Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor

1209

Tranemo F-6 elevhälsa

Camilla Norén

Skoladministratör

Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Skolsköterska
Specialpedagog
Vaktmästare

Rektor

Limmared F-6 gemensamt

Jonna Öhvall
Karin Jarl
Susanne Brandt

Anita Stomberg

1210

Pia Kruusval

Rektor

Fredrik Sandin

Rektor

1211

Limmared F-6 undervisning

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

Fredrik Sandin

1212

Limmared F-6 läromedel

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

Fredrik Sandin

Rektor

1217

Modersmålsundervisning

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

1218

Limmared F-6 IKT/Data

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

Fredrik Sandin

Rektor

1220

Länghem F-6 gemensamt

Emma Nyman

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

Anita Stomberg

Rektor

1221

Länghem F-6 undervisning

Emma Nyman

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

Anita Stomberg

Rektor

1222

Länghem F-6 läromedel

Emma Nyman

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

Anita Stomberg

Rektor

1223

Länghem F-6 IKT/Data

Emma Nyman

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

Anita Stomberg

Rektor

1230

Dalstorp F-6 gemensamt

Monica Dahl

Skoladministratör

Fredrik Sandin

Rektor

1231

Dalstorp F-6 undervisning

Monica Dahl

Skoladministratör

1232

Dalstorp F-6 läromedel

Monica Dahl

Skoladministratör

1233

Dalstorp F-6 IKT/Data

Monica Dahl

Skoladministratör

1240

Grimsås F-6 gemensamt

Monica Dahl

Skoladministratör

1241

Grimsås F-6 undervisning

Monica Dahl

Skoladministratör

1242

Grimsås F-6 läromedel

Monica Dahl

Skoladministratör

1243

Grimsås F-6 IKT/Data

Monica Dahl

Skoladministratör

1270

Sjötofta F-3 gemensamt

Camilla Norén

Skoladministratör

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor

1271

Sjötofta F-3 undervisning

Camilla Norén

Skoladministratör

1272

Sjötofta F-3 läromedel

Camilla Norén

Skoladministratör

1273

Sjötofta F-3 IKT/Data

Camilla Norén

Skoladministratör

Pamela Svensson Stureson

1305

Gymnasieutb andra kommuner

Marianne Jarl

Skoladministratör

1306

Gymnasiesär, utb andra kommuner

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Catharina Claesson
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl

1307

Komvuxutbildning

Marianne Jarl

Skoladministratör

1310

Gymnasiet administration

Marianne Jarl

Skoladministratör

1312

Gymnasiet interk intäkter

Marianne Jarl

Skoladministratör

1315

Studie o yrkesvägledning

Marianne Jarl

Skoladministratör

1316

Gymnasiet vaktmästeri

Marianne Jarl

Skoladministratör

1319

Gymnasiet undervisning

Marianne Jarl

Skoladministratör

1320

Gymnasiet undervisningsmaterial

Marianne Jarl

Skoladministratör

Veronika Lydeen

Barnskötare

Jennie Andreasson Nunes
Anna Bengtsson
Katarina Johansson
Marie Vestergaard
Anna Strid
Anne Johansson
Annika Andersson
Annelie Sallander
Madelene Claesson

Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Förskollärare
Lärare
Lärare
Administratör
Lärare

Susanne Brandt

Vaktmästare

Linda Kjellberg
Therese Rantala Häll
Anne Johansson

AL ansvarig
AL ansvarig
Slöjd ansvarig

Peter Kjellberg

Vaktmästare

Fredrik Sandin

Rektor

Katarina Lundgren
Sofia Karlsson

Pedagog
Lärare

Fredrik Sandin

Rektor

Fredrik Sandin

Rektor

Peter Kjellberg

Vaktmästare

Fredrik Sandin

Rektor

Fredrik Sandin

Rektor

Rektor

Mari Öberg
Sofia Karlsson

Pedagog
Lärare

Fredrik Sandin

Rektor

Fredrik Sandin

Rektor

Marie A Mikko

Vaktmästare

Anita Stomberg

Rektor

Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Marie Ambjörnsson

Anita Stomberg

Rektor

Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor

Anita Stomberg

Rektor

Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor

IKT

Anita Stomberg

Rektor

Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor

Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Eva-Lena Wass

Rektor

Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
SYV
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Vaktmästare
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Lärare EK
Lärare
Lärare TE
Lärare Na, Ke Bio
Lärare sh, ge, hi, re, ps fi
Lärare ID
Lärare språk
Lärare svenska
Yrkeslärare VO
Yrkeslärare BA
Yrkeslärare IN
Yrkeslärare EE
Lärare IM
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skolbibliotekarie
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Administratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skolsköterska
Kurator
Spec. pedagog
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Vaktmästare
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
It-samordnare
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Lärare SFI
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Biträdande rektor
Skoladministratör
Skoladministratör
Förskollärare
Förskollärare
Förskollärare
Förskollärare
Förskollärare
Fritidspedagog

Roland Andersson

Gymnasiechef

Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo

Biträdande rektor

Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor

Jennie Ståhl

Rektor

1715

Tranäng fritids

Camilla Norén

Skoladministratör

Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Charlotta Paulsson
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Johannes Grundén
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Patrik Hjertén
Ludvig Axell
Katarina Hartman
Camilla Mörfeldt
Cristofer Ramsing
Mikael Karlsson
Susanne Walther
Ana Alvarez-Björk
Margaretha Litzell
Krister Berghällen
Markus Josefsson
Mathias Andersson
Carolina Nielsen
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Sarah Lindqvist
Hanna Wensby
Emma Nyman
Sven-Olof Egbo
Monica Dahl
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Hanna Wensby
Sofia Sjöstrand
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Caroline Annerstedt
Jessika Snygg
Ann-Cathrine Magito
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Johannes Grundén
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Jan Cocked
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Doris Andersson
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Hanna Wensby
Sven-Olof Egbo
Emma Nyman
Monica Dahl
Eva Elmqvist
Sarah Svedberg
Louise Augustsson
Frida Rylander
Emily Cung
Linus Vahlgren

Anita Stomberg

Rektor

Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor

1725

Regnbågen

Eva Blomgren

Skoladministratör

Ann-Charlott Svedberg

Förskolelärare

Jennie Ståhl

Rektor

Emma Gantzert

1730

Äventyret

Eva Blomgren

Skoladministratör

Annika Rydén

Barnskötare

Emma Gantzert

Biträdande rektor

Jennie Ståhl

Biträdande rektor
Rektor
Rektor

1750

Parkhagen

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Rektor

Limmared fritids

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Barnskötare
Barnskötare

Anna Rehbinder

1755

Veronika Lydeen
Jenny Enoksson

Pia Kruusval

Rektor

Lena Johansson
Ulla Andersson
Fredrik Sandin

Rektor
Rektor
Rektor

1785

Bikupan

Emma Nyman

Skoladministratör

Karin Haglund
Mathilda Svanberg

AL ansvarig
AL ansvarig

Ulla Andersson

Rektor

Anna Rehbinder
Lena Johansson

Rektor
Rektor

1790

Länghem fritids

Emma Nyman

Skoladministratör

Mihaela Kotur

AL ansvarig

Pia Kruusval

Rektor

1815

Björkhagen

Monica Dahl

Skoladministratör

Monica Dahl

Skoladministratör

Förskollärare
Vaktmästare
Pedagog

Rektor

Dalstorp fritids

Kirsi Karlsson
Peter Kjellberg
Marie Simonsson

Lena Johansson

1820

Fredrik Sandin

Rektor

1840

Parkhagen nattis

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Veronika Lydeen
Jenny Enoksson

Barnskötare
Barnskötare

Anna Rehbinder

Rektor

Anita Stomberg
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Ulla Andersson
Jennie Ståhl
Emma Gantzert

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor

1850

Ljungbacken

Monica Dahl

Skoladministratör

LiseLotte Johansson
Peter Kjellberg
Alexandra Svensson
Susanne Kölzöw
Peter Kjellberg
Gittan Vesterlund

Förskollärare
Vaktmästare
Förskollärare
Förskollärare
Vaktmästare
Pedagog

Lena Johansson

Rektor

Ulla Andersson
Anna Rehbinder

Rektor
Rektor

Elin Dahlslätt
Peter Kjellberg
Carina Rydberg
Frida Lanned
Ulrika Grandén

Förskollärare
Vaktmästare
Förskollärare
Förskollärare
Barnskötare

Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Emma Gantzert

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor

1321

IM

Marianne Jarl

Skoladministratör

1330

Gymnasiet bibliotek

Marianne Jarl

Skoladministratör

1331

Gymnasiet skolmatsverksamhet

Marianne Jarl

Skoladministratör

1332

Gymnasiet skolskjutsverksamhet

Marianne Jarl

Skoladministratör

1333

Elevhälsa gymnasiet

Marianne Jarl

Skoladministratör

1335

Gymnasiet drift o underhåll

Marianne Jarl

Skoladministratör

1339

Gymnasiet IKT/Data

Marianne Jarl

Skoladministratör

1345

Gymnasiet studieresor elever

Marianne Jarl

Skoladministratör

1360

SFI

Marianne Jarl

Skoladministratör

1362

Komvux

Marianne Jarl

Skoladministratör

1363

Särvux

Marianne Jarl

Skoladministratör

1700

Solhagen

Eva Blomgren

Skoladministratör

1710

Skattkammaren

Eva Blomgren

Skoladministratör

1855

Rönnhagen

Monica Dahl

Skoladministratör

1860

Grimsås fritids

Monica Dahl

Skoladministratör

1865

Åsalyckan

Monica Dahl

Skoladministratör

1890

Sörgården

Eva Blomgren

Skoladministratör

1895
1903
1904
1905

Björnen
HPV-vaccin
Nyanländas lärande
Kulturrådet, bokgåvor till förskolan

Eva Blomgren
Malin Eriksson
Annelie Sallander
Malin Eriksson

Skoladministratör
Administratör/handläggare
Administratör/handläggare
Administratör/handläggare

1913

Likvärdig skola

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

1915

Bästa skola

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

Annelie Sallander
Madelene Claesson

Administratör
Lärare

Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Annelie Sallander

Administratör
Lärare
Administratör
Lärare
Administratör

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson

Biträdande rektor
Biträdande rektor

Magnus Claesson

Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Roland Andersson

Gymnasiechef

Roland Andersson

Gymnasiechef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson
Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Emma Gantzert

Biträdande rektor

Emma Gantzert

Biträdande rektor

Lena Johansson

Rektor

Fredrik Sandin

Rektor

Lena Johansson

Rektor

Jennie Ståhl

Rektor

Jennie Ståhl
Christina Josefsson
Christina Josefsson
Christina Josefsson

Rektor
Tf Sektionschef

Jennie Ståhl

Emma Gantzert
Per Ambjörnsson

Rektor

Biträdande rektor
Administrativ chef

Tf Sektionschef
Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Verksa
mhetsnr

Godkännare enligt regel i Agresso

Administratör/handläggare

Emma Nyman

Skoladministratör

1918

Majblommor Trängskolan

Camilla Norén

Skoladministratör

1920

VFU Björnens förskola

Eva Blomgren

Skoladministratör

1921

VFU Björkhagens förskola

Monica Dahl

Skoladministratör

1922

VFU Ljungbackens förskola

Monica Dahl

1923

VFU Rönnhagens förskola

1924
1925
1926

VFU Internationella klassen

1927

VFU Grundsärskolan

1929

EE - 4:e år

Marianne Jarl

Skoladministratör

Mathias Andersson

Yrkeslärare EE

Roland Andersson

Gymnasiechef

1954

Lärlingsutbildning

Marianne Jarl

Skoladministratör

Emma Nyman

Skoladministratör

Roland Andersson

Gymnasiechef

1958

Lärarlyftet

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

Tf Sektionschef

Projekt bygg

Marianne Jarl

Skoladministratör

Administratör
Lärare
Yrkeslärare BA

Christina Josefsson

1962

Annelie Sallander
Madelene Claesson
Krister Berghällen

Roland Andersson

Gymnasiechef

1966
1967
1969

Skapande skola 20/21
Skapande skola 2019/2020
Bättre språkutveckling i förskolan

Sofia Sjöstrand
Sofia Sjöstrand
Malin Eriksson

Administratör/handläggare
Administratör/handläggare
Administratör/handläggare

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Administratör
Lärare

Tf Sektionschef
Tf Sektionschef
Tf Sektionschef

VFU Tranäng 7-9

Annelie Sallander
Madelene Claesson

Christina Josefsson
Christina Josefsson
Christina Josefsson

1970

Eva-Lena Wass

Rektor

1971

VFU Tranäng F-6

Camilla Norén

Skoladministratör

Anita Stomberg

Rektor

1972

VFU Limmared F-6

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

1973

VFU Länghem F-6

Emma Nyman

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

1974

VFU Dalstorp F-6

Monica Dahl

Skoladministratör

Fredrik Sandin

Rektor

1975

VFU Länghem FO

Emma Nyman

Skoladministratör

Ulla Andersson

Rektor

1976

VFU Grimsås F-6

Monica Dahl

Skoladministratör

Fredrik Sandin

Rektor

1977

VFU Gymnasiet

Marianne Jarl

Skoladministratör

Roland Andersson

Gymnasiechef

1978

VFU Förskola Tranemo

Eva Blomgren

Skoladministratör

Emma Gantzert

1979

VFU Centralt

Malin Eriksson

Administratör/handläggare

Christina Josefsson

1980

VFU Sörgården

Eva Blomgren

Skoladministratör

Jennie Ståhl

9120

Inventarier Limmared FO

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Anna Rehbinder

9121

Inventarier Limmared F-6

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

9122

Inventarier Länghem F-6

Emma Nyman

Skoladministratör

Pia Kruusval

Rektor

9123

Inventarier Länghem FO

Emma Nyman

Skoladministratör

Ulla Andersson

Rektor

9124

Inventarier gymnasiet

Marianne Jarl

Skoladministratör

Roland Andersson

Gymnasiechef

9125

Inv Tranäng F-6, Sjötofta F-3

Camilla Norén

Skoladministratör

Anita Stomberg

Rektor

9126

Inventarier Tranäng 7-9

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Eva-Lena Wass

Rektor

9127
9128
9129

Titel

Namn

Christina Josefsson

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Pia Kruusval

Rektor

Anita Stomberg

Rektor

Anita Stomberg

Rektor

Marie Ambjörnsson

Rektor

Jennie Ståhl

Rektor

Emma Gantzert

Biträdande rektor

Lena Johansson

Rektor

Skoladministratör

Lena Johansson

Rektor

Monica Dahl

Skoladministratör

Lena Johansson

Rektor

VFU Limmared FO

Ulrika Tranefors

Skoladministratör

Anna Rehbinder

Rektor

VFU Åsalyckans förskola

Monica Dahl

Skoladministratör

Lena Johansson

Rektor

Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Lena Johansson
Ulla Andersson
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson
Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson
Per Ambjörnsson

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Administrativ chef

Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson
Per Ambjörnsson
Per Ambjörnsson
Per Ambjörnsson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Administrativ chef
Administrativ chef
Administrativ chef

Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Marie Ambjörnsson

Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Fredrik Sandin
Anita Stomberg

Rektor
Rektor

Rektor

Anita Stomberg
Pia Kruusval
Anna Rehbinder
Lena Johansson
Anita Stomberg
Pia Kruusval
Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson
Jennie Ståhl

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Rektor

Tf Sektionschef

Per Ambjörnsson

Administrativ chef

Rektor

Emma Gantzert

Biträdande rektor

Rektor

Lena Johansson
Ulla Andersson

Rektor
Rektor

Fredrik Sandin

Rektor

Anita Stomberg
Anna Rehbinder
Lena Johansson
Sven-Olof Egbo
Annika Persson
Magnus Claesson
Marie Ambjörnsson
Annika Källman
Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Ulla Andersson
Anna Rehbinder
Per Ambjörnsson

Rektor
Rektor
Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Rektor
Rektor
Administrativ chef

Anita Stomberg
Pia Kruusval
Clas Wallenberg
Ulla Johansson
Niklas Karlsson
Emma Gantzert

Rektor
Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor

Inventarier Dalstorps förskoleområde

Monica Dahl

Inventarier bildningskontoret

Malin Eriksson

Inv Dalstorp Grimsås F-6

Monica Dahl

Administratör/handläggare
Skoladministratör

Namn

Personnummer

Titel

Madelene Claesson
Annelie Sallander
Madelene Claesson
Rebecka Johansson

Lärare
Administratör
Lärare
Skoladministratör

Ulrika Grandén

Barnskötare

Veronika Lydeen

Annelie Sallander
Madelene Claesson

Annelie Sallander
Madelene Claesson
Carina Rydberg

Barnskötare

Administratör
Lärare

Administratör
Lärare
Förskollärare

Skoladministratör
Administratör/handläggare
Skoladministratör

Namn

Eva-Lena Wass
Eva-Lena Wass

Lena Johansson
Annelie Sallander
Madelene Claesson

Administratör
Lärare

Christina Josefsson
Fredrik Sandin

Personnummer

Ersättare för attestant

Malin Eriksson

Majblommor Länghem

Susanna Odelberg

Titel

Attestant

Namn

PIF Processutveckling i Fokus

1917

Malin Eriksson

Personnummer

Övriga godkännare

Verksamhetsnamn

1916

Rektor
Rektor

Rektor
Tf Sektionschef
Rektor

9130

Inventarier särskolan

Susanna Odelberg

Skoladministratör

Eva-Lena Wass

Rektor

9131

Inventarier Tranemo FO

Eva Blomgren

Skoladministratör

Jennie Ståhl

Rektor

Personnummer

Titel

Ekonomichef har attesträtt på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Controllers har rätt att göra interna omföringar på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Godkännare enligt regel i Agresso

Övriga godkännare

Verksamhetsnr
Verksamhetsnamn
Politik
7000
Kommunfullmäktige

Irene Bygdelius

Kansliassistent

7001

Kommunfullmäktige oförutsett

Irene Bygdelius

Kansliassistent

7002

Revision

Eva Borg

Redovisningsansvarig

Ingelis Öhvall

7003

Kommunstyrelsen

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Eva-Karin Haglund
Lennart Haglund
Anders Brolin

Namn

Personnummer

Titel

Namn

Personnummer

Attestant

Titel

Namn

Personnummer

Ersättare för attestant

Titel

Namn

Kajsa Montan

Funktionschef

Carita Brovall

Kommunchef

Personnummer

Titel

Förtroendevald

Bengt Melkersson

Förtroendevald

Förtroendevald
Oppositionsråd
Kommunalråd

Kajsa Montan

Funktionschef

Ekonomichef
Förtroendevald
Redovisningsansvarig
Ekonomichef
Förtroendevald
Oppositionsråd
Kommunalråd
Ekonomichef
Kommunchef
Förtroendevald
Oppositionsråd
Kommunalråd
Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Ekonomichef

7004

Kommunstyrelsen oförutsett

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Carita Brovall

Kommunchef

7005

Jävsnämnden

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Carita Brovall

Kommunchef

7006

Samverkannämnden miljö o bygg

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

Carita Brovall
Konrad Fredh
Eva-Karin Haglund
Lennart Haglund
Anders Brolin
Konrad Fredh
Ingelis Öhvall
Eva Borg
Konrad Fredh
Eva-Karin Haglund
Lennart Haglund
Anders Brolin
Konrad Fredh
Carita Brovall
Eva-Karin Haglund
Lennart Haglund
Anders Brolin
Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Konrad Fredh

7007

Samverkannämnden personal

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Linda Ruergård

HR-chef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7008

Samverkannämnden arbetsmarkn

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7009

Samverkannämnden it

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7011

Stöd till partier

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

7012

Politikerutbildning

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

Carita Brovall
Konrad Fredh
Konrad Fredh

Kommunchef
Ekonomichef
Ekonomichef

7060

Valnämnd

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

7061

Överförmyndarnämnd

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

Anne Steine
Konrad Fredh
Konrad Fredh

Processekreterare
Ekonomichef
Ekonomichef

7062

Överförmyndarverks

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Carita Brovall

Kommunchef

Eva-Karin Haglund
Konrad Fredh

Politiker
Ekonomichef

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Carita Brovall

Kommunchef

Konrad Fredh

Ekonomichef

Medborgarservice och processtöd
7200
Medborgarservice o processtöd

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7201

Diariesystem

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

7202

Ekonomi/Administration

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Kajsa Montan

Funktionschef

Anne Steine
Konrad Fredh

Processekreterare
Ekonomichef

7420

Inkassoverksamhet

Anette Olsson

Ekonomiadministratör

7430

Försäkringar

Emma Nors

Controller

7450

Forum gemensamt

Irene Bygdelius

Kommunledningsstab
7300
Kommunledningsstaben

7301

RPA-projekt

7310

Krisberedskap (att användas vid kris)

Kommunchef
7100
Kommunchef
7102

7107

Krisberedskap (att användas vid kris)

Kommunchef
Ekonomichef

Servicesektionen

Eva Borg
Emelie Andersson
Eva Borg

Redovisningsansvarig
Ekonomiadministratör
Redovisningsansvarig

Kajsa Montan

Funktionschef

Eva Borg

Redovisningsansvarig

Kajsa Montan

Funktionschef

Eva Borg

Redovisningsansvarig

Kansliassistent

Ingrid Kreutz
Cathrine Persson

Teknisk assistent
Enhetschef

Kajsa Montan

Konrad Fredh

Ekonomichef

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Esbjörn Johansson

Kvalitetsstrateg

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7311

Krisberedskap

Irene Bygdelius

Kansliassistent

7320

Trygg och säker kommun

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7321

Trygghetssamordnare

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7330

Folkhälsa

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Karin Eliasson

Folkhälsostrateg

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7340

IT-avdelning

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7350

Informationsverksamhet

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Veronica Ronnemo

Kommunikatör

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7351

Hemsidan

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Veronica Ronnemo

Kommunikatör

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

7360

Kvalitetsarbete

Irene Bygdelius

Kansliassistent

Esbjörn Johansson

Kvalitetsstrateg

Tobias Edoff

Planeringschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

Ekonomifunktionen
7400
Ekonomifunktionen

Lovisa Wirdemo

Avtalscontoller

Ekonomichef

Eva Borg

Redovisningsansvarig

Eva Borg
Michaela Chalhoub
Eva Borg
Sara Buss

Redovisningsansvarig
Upphandlingsansvarig
Redovisningsansvarig
HR/Lönekonsult

Redovisningsansvarig
Ekonomiadministratör
Controller
Controller
Avtalscontroller
Controller
Controller

Konrad Fredh

7401
7402
7440
7499

Eva Borg
Emelie Andersson
Jenny Härngren
Emma Nors
Lovisa Wirdemo
Emma Nors
Emma Nors

Konrad Fredh
Konrad Fredh
Konrad Fredh
Linda Ruergård

Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
HR-chef

Eva Borg

Redovisningsansvarig

HR-funktionen/Personalsamverkan
7600
Personalfunktionen

Eva Borg
Eva Borg
Kajsa Montan

Redovisningsansvarig
Redovisningsansvarig
Funktionschef

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

7601

Lönesystem

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

7605

Lönekartläggning

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

7607

Bemanningsenheten

Sara Buss

7609

Ersättning från Svenljunga

Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Kajsa Montan

Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Funktionschef

Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh
Kajsa Montan
Konrad Fredh

Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef
Funktionschef
Ekonomichef

Ekonomisystem
Upphandling
Bidrag, avgifter o ersättningar
Personalbil - miljöbil

Sofia Hagström Månsson

Säkerhetssamordnare

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

HR-funktionen/Övriga verksamheter
7610
Gemensamma pers åtgärder

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

7617
7630

Bemanningsenheten pool
Arbetsmiljöåtgärder

Sara Buss
Sara Buss

HR/lönekonsult
HR/lönekonsult

Helen Bronald
Linda Ruergård

Enhetschef
HR-chef

7631

Fackliga företrädare

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

7632

Kompetensutveckling/friskvård

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

7650

Personalförening

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

7696
7697

Förmånscyklar
Kiropraktor o naprapat (bruttolöneavdrag)
Årskort kollektivtrafik
(nettolöneavdrag)

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

Sara Buss

HR/lönekonsult

Sara Buss

HR/lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

Sara Buss

HR/lönekonsult

7698

7699

Behandlingar hälso- och sjukvård

7498

Löneväxling pensionsförsäkring

Konrad Fredh

Ekonomichef

Konrad Fredh
Kajsa Montan

Ekonomichef
Funktionschef

Konrad Fredh

Ekonomichef

Sara Buss

HR/Lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

Räddningstjänstförbundet
7800
Räddningstjänst förb

Konrad Fredh
Kajsa Montan

Ekonomichef
Funktionschef

Eva Borg

Redovisningsansvarig

Konrad Fredh

Ekonomichef

Eva Borg

Redovisningsansvarig

9700
9701
9711

Inventarier servicesektionen
Automatisering av processer
Nytt intranät

Kajsa Montan
Eva Borg
Irene Bygdelius

Funktionschef
Redovisningsansvarig
Kansliassistent

Carita Brovall
Carita Brovall
Carita Brovall

Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Konrad Fredh
Konrad Fredh
Konrad Fredh

Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef

0100

Pensioner m m

Sara Buss

HR/Lönekonsult

Linda Ruergård

HR-chef

Ekonomichef har attesträtt på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Controllers har rätt att göra interna omföringar på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Godkännare enligt regel i Agresso
Verksa
mhetsnr Verksamhetsnamn
Namn
Titel
Omsorgssektionen
Sandra Borre
Administratör
4001
4002
Utbildningsinsatser
Johanna Karlsson
Socialassistent
4004
FOU Sjuhärad Välfärd
Johanna Karlsson
Socialassistent
4005
IT-verksamhet
Andreas Zalewski
Systemadministratör
4006
Integration
Johanna Karlsson
Socialassistent
4007
Arbetsmarknadsfunktionen
Johanna Karlsson
Socialassistent
4008
Feriearbete
Johanna Karlsson
Socialassistent
4009
Samordningsförbundet
Johanna Karlsson
Socialassistent
Socialassistent
4010
Funktionschefer
Johanna Karlsson
Administratör
4011
Bemanningsenheten
Maria Andreasson
4016
Enhetschefer, Vård och omsorg
Marika Elverlind
Administratör
4017
Administration,
omsorgssektionen
Sylvi Ahlgren
Administratör
4018
Administratör
Stöd Vård och omsorg
Katrin Sjöstrand
4026
Enhetschefer,
Funktionsnedsättning
Katrin Sjöstrand
Administratör
4110
Hjälpmedelsutrustning
Gun Johansson
Rehabiliteringsassistent
4111
Rehab verksamhet
Gun Johansson
Rehabiliteringsassistent
4130
Inkonverterad personal
Johanna Karlsson
Socialassistent
4160
Rehab administration
Marika Elverlind
Administratör
4300
Treklövern, Gudarpsgården
Sylvi Ahlgren
Administratör
4301
Hemtjänst Tranemo
Maria Andreasson
Administratör
4302
Blomman, Gudarpsgården
Sylvi Ahlgren
Administratör
4303
Trädet, Gudarpsgården
Sylvi Ahlgren
Administratör
4310
Hemtjänst Limmared/Länghem
Maria Andreasson
Administratör
4320
Hemtjänst Dalstorp/Grimsås
Maria Andreasson
Administratör
4328
Nattpatrull
Maria Andreasson
Administratör
4330
Personlig assistans SFB
Katrin Sjöstrand
Administratör
4331
Ledsagning
Katrin Sjöstrand
Administratör
4334
Personlig assistans LSS
kommunal anordnare
Katrin Sjöstrand
Administratör
4335
Inkontinensartiklar
Marika Elverlind
Administratör
4355
Socialt stödteam
Katrin Sjöstrand
Administratör
4360
Dagverksamhet Ringblomman
Sofie Eriksson
Administratör
4370
Sjuksköterskor
Marika Elverlind
Administratör
4371
4381

Beställning hemtjänst (HSL)
Avlösarservice SoL

4382
4390

Anhörigsamordnare
Digitala larm

4400
4401

Gudarpsgården gemensamt
Gudarpsgården nattpersonal

4403
4410
4411
4413
4414
4423
4430
4431
4433
4434
4600

Gudarpsgården aktiviteter
Glimringe gemensamt
Glimringe
Glimringe aktiviteter
Glimringe nattpersonal
Aktivitetssamordnare
Hjälmå gemensamt
Hjälmå A, B
Hjälmå aktiviteter
Hjälmå nattpersonal
Gläntan Sandv 3 A gruppbostad

4620
4640
4650

Gruppboende Liljan
Violens gruppbostad
Slättebo Sandv 3 B gruppbostad

4660
4700
4710
4720
4730
4740
4760
4770
4780
4800
4820
4830
4831
4834
4850

Ängen gruppbostad
Timotejstigen
Grässtigen
Storgatan 57
Parkgatan
Havrestigen
Lövängen
Junibacken
Verksamhetsledare LSS
Daglig verksamhet
Korttidsboende
Gnistan
Solsidan
Lövängen (lokalkostnader)
Stödboende ensamkommande

4902
4903

Prestationsersättning äldre
Prestationsers - psykisk ohälsa

4904
4905
4912

4913

4916
4918
4922
4923
4932
4950
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8008
8010
8011
8013
8014
8015
8016
8017
8019
8020
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8030
8031
8032
8035
8040
8041
8042
8050
8081
8090
9400
9422
9423

Övriga godkännare

Övriga godkännare

Namn
Johanna Karlsson
Sandra Borre
Sandra Borre
Tord Rydin Johnsson
Sandra Borre
Sandra Borre
Sandra Borre
Sandra Borre
Sandra Borre
Sylvi Ahlgren

Titel
Socialassistent
Administratör
Administratör
Systemförvaltare
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Johanna Karlsson

Socialassistent

Katrin Sjöstrand
Maria Andreasson

Administratör
Administratör

Maria Andreasson
Marika Elverlind
Marika Elverlind
Sandra Borre
Sylvi Ahlgren
Marika Elverlind
Sandra Borre (godkännare jämte Maria
Andreasson)
Marika Elverlind
Marika Elverlind

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Sofie Eriksson
Sofie Eriksson
Sofie Eriksson
Marika Elverlind
Maria Andreasson

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Marika Elverlind
Sylvi Ahlgren
Maria Andreasson

Administratör
Administratör
Administratör

Maria Andreasson
Maria Andreasson

Administratör
Administratör
Administratör

Administratör
Administratör
Administratör

Övriga godkännare

Attestant

Övriga godkännare

Titel

Namn
Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson
Louise Bertilsson
Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson
Marie Axelsson
Catarihna Petersson

Verksamhetschef VOO

Maria Andreasson

Administratör

Louise Bertilsson
Marie Axelsson

Enhetschef Adminstration
Enhetschef VOO

Torbjörn Georgsson
Olguta Lacatus
Olguta Lacatus
Angela Madsen Jonsson
Nena Stamenkovic
Erika Torin

Veksamhetschef FN
Enhetschef Hälso-och sjukvård
Enhetschef Hälso-och sjukvård
Sektionschef
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef VÅBO

Catarihna Petersson
Pär Skoog
Pär Skoog
Petronella Billing
Kristina Homolya
Maria Hulander

Verksamhetschef VOO
Enhetschef Hälso-och sjukvård
Enhetschef Hälso-och sjukvård
Verksamhetsch Myndigh
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef VÅBO

Nena Stamenkovic
Maria Hulander
Maria Hulander

Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO

Kristina Homolya
Erika Torin
Erika Torin

Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO

Kristina Homolya
Kristina Homolya
Nena Stamenkovic
Pernilla Jonasson
Carl-Henric Havilehto

Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS

Nena Stamenkovic
Nena Stamenkovic
Kristina Homolya
Fidan Bilalli
Sanja Ljubicic

Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS

Pernilla Jonasson
Pär Skoog
Carl-Henric Havilehto

Enhetschef LSS
Enhetschef Hälso-och sjukvård
Enhetschef LSS

Fidan Bilalli
Olguta Lacatus
Sanja Ljubicic

Enhetschef LSS
Enhetschef Hälso-och sjukvård
Enhetschef LSS

Kristina Homolya
Pär Skoog

Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef Hälso-och sjukvård

Nena Stamenkovic
Olguta Lacatus

Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef Hälso-och sjukvård
Enhetschef Hälso-och sjukvård

Peter Kjellberg

Fastighet

Titel
Sektionschef
Sektionschef
Sektionschef
Enhetschef Adminstration
Sektionschef
Sektionschef
Sektionschef
Sektionschef
Sektionschef
Enhetschef VOO

Ersättare för attestant

Namn

Namn
Petronella Billing
Petronella Billing
Petronella Billing
Angela Madsen Jonsson
Petronella Billing
Petronella Billing
Petronella Billing
Petronella Billing
Petronella Billing
Petronella Billing

Namn

Titel

Torbjörn Georgsson

Verksamhetschef FN

Petronella Billing

Verksamhetschef Myndighet

Angela Madsen Jonsson

Sektionschef

Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren

Administratör
Administratör

Olguta Lacatus

Administratör
Administratör

Pär Skoog
Nena Stamenkovic/Kristina
Homolya
Kristina Homolya

Enhetschef Hälso-och sjukvård

Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren

Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef VÅBO

Nena Stamenkovic/Kristina Homolya

Enhetschef hemtjänst

Peter Kjellberg

Fastighet

Louise Bertilsson
Maria Hulander

Enhetschef Adminstration
Enhetschef VÅBO

Kristina Homolya
Erika Torin

Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef VÅBO

Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Lennart Börjesson

Fastighet

Peter Kjellberg

Fastighet

Maria Hulander
Maria Hulander
Pia Schultz-Hedlund
Pia Schultz-Hedlund
Pia Schultz-Hedlund
Pia Schultz-Hedlund
Kristina Homolya
Carina Öman
Carina Öman
Carina Öman
Carina Öman

Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO

Erika Torin
Erika Torin
Carina Öman
Carina Öman
Carina Öman
Carina Öman
Nena Stamenkovic
Pia Schultz-Hedlund
Pia Schultz-Hedlund
Pia Schultz-Hedlund
Pia Schultz-Hedlund

Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO

Marita Johansson Amy
May-Lie Edoff

Undersköterska
Undersköterska

Peter Kjellberg

Fastighet

Övriga ersättare för attestant

Titel
Verksamhetsch Myndigh
Verksamhetsch Myndigh
Verksamhetsch Myndigh
Sektionschef
Verksamhetsch Myndigh
Verksamhetsch Myndigh
Verksamhetsch Myndigh
Verksamhetsch Myndigh
Verksamhetsch Myndigh
Verksamhetsch Myndigh

Marika Elverlind

Administratör

Sylvi Ahlgren

Sofie Eriksson
Sofie Eriksson

Administratör
Administratör

Andreas Zalewski (ny godkännare från 1 jan Administratör
Sylvi Ahlgren
Administratör

Maria Andreasson
Administratör
Maria Andreasson
Administratör
Tord Rydin Johnsson (ny godkännare från
1 januari 2022)
Administratör
Marika Elverlind
Administratör

Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren
Sofie Eriksson
Sofie Eriksson
Sofie Eriksson
Sofie Eriksson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Marika Elverlind
Marika Elverlind
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Sylvi Ahlgren
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren
Sylvi Ahlgren

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Sofie Eriksson
Maria Andreasson
Sylvi Ahlgren

Administratör
Administratör
Administratör

Sylvi Ahlgren
Katrin Sjöstrand
Marika Elverlind

Administratör
Administratör
Administratör

Maria Andreasson
Sylvi Ahlgren

Administratör
Administratör

Pia Schultz-Hedlund
Carina Öman
Erika Torin

Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO

Carina Öman
Pia Schultz-Hedlund
Maria Hulander

Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO

Sofie Eriksson
Sylvi Ahlgren
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand
Katrin Sjöstrand

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Sylvi Ahlgren
Marika Elverlind
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson
Maria Andreasson

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Maria Andreasson

Administratör

Peter Kjellberg
Peter Kjellberg
Lennart Börjesson
Peter Kjellberg
Peter Kjellberg

Fastighet
Fastighet
Fastighet
Fastighet
Fastighet

Peter Kjellberg
Peter Kjellberg

Fastighet
Fastighet

Peter Kjellberg

Fastighet

Pia Schultz-Hedlund
Erika Torin
José Hernandez
José Hernandez
Jenny Liljedahl
Jenny Liljedahl
Jenny Liljedahl
José Hernandez
Fidan Bilalli
Torbjörn Georgsson
Sanja Ljubicic
Pernilla Jonasson
Fidan Bilalli
Fidan Bilalli
Fidan Bilalli

Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Verksamhetschef FN
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS

Carina Öman
Maria Hulander
Jenny Liljedahl
Jenny Liljedahl
José Hernandez
José Hernandez
José Hernandez
Jenny Liljedahl
Pernilla Jonasson
Catarihna Petersson
Carl-Henric Havilehto
Fidan Bilalli
Pernilla Jonasson
Pernilla Jonasson
Pernilla Jonasson

Enhetschef VÅBO
Enhetschef VÅBO
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Verksamhetschef VOO
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS

Johanna Karlsson
Johanna Karlsson

Socialassistent
Socialassistent

Sandra Borre
Sandra Borre

Administratör
Administratör

Petronella Billing
Angela Madsen Jonsson

Verksamhetschef Mynd
Sektionschef

Angela Madsen Jonsson
Petronella Billing

Sektionschef
Verksamhetsch Myndigh

Socialassistent

Sandra Borre

Administratör

Angela Madsen Jonsson

Sektionschef

Petronella Billing

Verksamhetsch Myndigh

Administratör
Administratör

Maria Andreasson
Maria Andreasson

Administratör
Administratör

Jessica Josefsson
Torbjörn Georgsson

Veksamhetschef FN

Sanja Ljubicic
Catarihna Petersson

Enhetschef LSS
Verksamhetschef VOO

Catarihna Petersson

Verksamhetschef VOO

Torbjörn Georgsson

Verksamhetschef FN

Petronella Billing

Verksamhetschef Myndighet

Petronella Billing

Verksamhetschef Myndighet

Petronella Billing

Verksamhetschef Mynd

Petronella Billing

Verksamhetschef Myndighet

Johanna Karlsson
Aktivitetscenter/Trappstegsmod
ell
Katrin Sjöstrand
Habiliteringsersättning LSS
Katrin Sjöstrand
Motverka ensamhet bland äldre
o öka kvalitet för pers med
demenssjukdom
Johanna Karlsson
Överenskommelse äldreomsorgteknik, kvalitet och effektivitet
Johanna Karlsson
Äldreomsorgslyftet
Johanna Karlsson
God och nära vård
Johanna Karlsson
Subventioner av
familjehemsplaceringar
Johanna Karlsson
Främja ett hållbart arbetsliv
inom vård och omsorg
Maria Andreasson
Omvårdnadslyftet
Johanna Karlsson
Arbete mot våld i nära relationer
Johanna Karlsson
Myndighetsfunktion
Johanna Karlsson
Familjerätt
Johanna Karlsson
Handläggare, barn/unga/vuxna
Johanna Karlsson
Handläggare, äldreomsorg
Johanna Karlsson
Handläggare, LSS/Socialpsykiatri
Johanna Karlsson
Utskrivningsklara
Johanna Karlsson
Handläggare, vuxna
Johanna Karlsson
Beställning våbo
Maria Andreasson
Beställning hemtjänst
Maria Andreasson
Kontaktpers/kontaktfam
Johanna Karlsson
Kontaktperson/stödfamilj LSS
Johanna Karlsson
Frivilliga organisationer
Johanna Karlsson
Ungdomsmottagning
Johanna Karlsson
Kontaktperson/kontaktfamilj
vuxna
Johanna Karlsson
Barnahus
Johanna Karlsson
Försörjningsstöd
Johanna Karlsson
Tillfällig bostad
Johanna Karlsson
Personlig assistans
Katrin Sjöstrand
Korttidsboende
Johanna Karlsson
Socialt stöd/boendestöd (FN)
Johanna Karlsson
Avlösarservice/ledagarservice
Johanna Karlsson
Avlösning/ledsagning (VO)
Sofie Eriksson
Köp av platser b ou/vuxna
Anna Skott Remin
Köp av platser
LSS/Socialpsykiatri
Johanna Karlsson
Institutionsvård vuxna
Ensar Hamsa
Öppenvårdsinsatser
Anna Skott Remin
Vård i familjehem barn
Johanna Karlsson
Vård i familjehem LSS
Johanna Karlsson
Vård i familjehem vuxen
Ensar Hamsa
Familjerådgivning
Johanna Karlsson
Ensamkommande flyktingbarn
Johanna Karlsson
Budget- och skuldrådgivning
Johanna Karlsson
Inventarier/standardhöj åtg ÄO
Johanna Karlsson
Inventarier/standardhöj åtg LSS
Katrin Sjöstrand
Inventarier/larm/standardhöj
åtg IFO
Johanna Karlsson

Catarina Nilsson
Arthur Gyllentofs
Anne Åberg

Stödassistent
Stödassistent
Habiliteringspersonal

Socialassistent

Socialassistent
Socialassistent
Socialassistent

Sandra Borre

Administratör

Angela Madsen Jonsson
Catarihna Petersson
Angela Madsen Jonsson

Sektionschef
Verksamhetschef VOO
Sektionschef

Petronella Billing
Torbjörn Georgsson
Petronella Billing

Verksamhetsch Myndigh
Verksamhetschef FN
Verksamhetsch Myndigh

Socialassistent

Sandra Borre

Administratör

Petronella Billing

Verksamhetschef Mynd

Angela Madsen Jonsson

Sektionschef

Administratör
Socialassistent

Sofie Eriksson
Sandra Borre

Administratör
Administratör

Socialassistent
Socialassistent
Socialassistent

Sandra Borre
Sandra Borre
Sandra Borre

Administratör
Administratör
Administratör

Socialassistent
Socialassistent

Sandra Borre
Sandra Borre

Socialassistent
Socialassistent
Socialassistent
Administratör
Administratör
Socialassistent
Socialassistent
Socialassistent
Socialassistent

Catarihna Petersson
Angela Madsen Jonsson

Verksamhetschef VOO
Sektionschef

Petronella Billing
Petronella Billing

Verksamhetschef Myndighet
Verksamhetsch Myndigh

Petronella Billing
Petronella Billing
Petronella Billing

Verksamhetschef Mynd
Verksamhetschef Mynd
Verksamhetschef Mynd

Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson

Sektionschef
Sektionschef
Sektionschef

Administratör
Administratör

Carina Toivonen
Fredrika Petersson

Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Fredrika Petersson
Carina Toivonen

Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Sandra Borre
Sandra Borre
Sandra Borre
Sofie Eriksson
Marika Elverlind
Sandra Borre

Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör

Fredrika Petersson
Petronella Billing
Fredrika Petersson
Fredrika Petersson
Fredrika Petersson
Carina Toivonen

Enhetschef Myndighet
Verksamhetschef Mynd
Verksamhetschef Mynd
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Carina Toivonen
Angela Madsen Jonsson
Carina Toivonen
Carina Toivonen
Carina Toivonen
Fredrika Petersson

Enhetschef Myndighet
Sektionschef
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Sandra Borre
Sandra Borre
Sandra Borre

Administratör
Administratör
Administratör

Fredrika Petersson
Petronella Billing
Petronella Billing

Enhetschef Myndighet
Verksamhetschef Mynd
Verksamhetschef Mynd

Carina Toivonen
Angela Madsen Jonsson
Angela Madsen Jonsson

Enhetschef Myndighet
Sektionschef
Sektionschef

Fredrika Petersson
Petronella Billing
Fredrika Petersson
Fredrika Petersson
Fredrika Petersson
Fredrika Petersson

Enhetschef Myndighet
Verksamhetschef Mynd
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Carina Toivonen
Angela Madsen Jonsson
Carina Toivonen
Carina Toivonen
Carina Toivonen
Carina Toivonen

Enhetschef Myndighet
Sektionschef
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Fredrika Petersson

Enhetschef Myndighet

Carina Toivonen

Enhetschef Myndighet

Fredrika Petersson
Fredrika Petersson
Carina Toivonen

Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Carina Toivonen
Carina Toivonen
Fredrika Petersson

Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Fredrika Petersson
Fredrika Petersson
Fredrika Petersson
Carina Toivonen
Fredrika Petersson

Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Carina Toivonen
Carina Toivonen
Carina Toivonen
Fredrika Petersson
Carina Toivonen

Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet
Enhetschef Myndighet

Socialassistent
Socialassistent
Socialassistent
Socialassistent
Administratör
Socialassistent

Sandra Borre
Sandra Borre
Sandra Borre
Johanna Karlsson
Sandra Borre

Administratör
Administratör
Administratör
Socialassistent
Administratör

Socialassistent

Sandra Borre

Administratör

Socialassistent
Administratör
Handläggare

Sandra Borre
Maria Andreasson
Emilia Andersson

Administratör
Administratör
Handläggare

Socialassistent
Handläggare
Handläggare
Socialassistent
Socialassistent
Handläggare
Socialassistent

Sandra Borre
Katarina Werder
Katarina Werder
Sandra Borre
Sandra Borre
Katarina Werder
Sandra Borre

Administratör
Handläggare
Handläggare
Administratör
Administratör
Handläggare
Administratör

Socialassistent
Socialassistent

Sandra Borre
Sandra Borre

Administratör
Administratör

Socialassistent

Peter Kjellberg

Sylvi Ahlgren

Fastighet

Administratör

Ann-Sofie Höök

Socialsekreterare

Sylvi Ahlgren
Dana Goyette

Administratör
Handläggare

Ensar Hamsa

Handläggare

Ellen Larsson

Emilia Andersson

Socialsekreterare

Handläggare

Dana Goyette

Handläggare

Carina Toivonen

Verksamhetschef Mynd

Fredrika Petersson

Enhetschef Myndighet

Carina Toivonen
Petronella Billing

Enhetschef Myndighet
Verksamhetschef Mynd

Fredrika Petersson
Angela Madsen Jonsson

Enhetschef Myndighet
Sektionschef

Catarihna Petersson

Verksamhetschef VOO

Torbjörn Georgsson

Verksamhetschef FN

Administratör

Maria Andreasson

Administratör

Torbjörn Georgsson

Verksamhetschef FN

Catarihna Petersson

Verksamhetschef VOO

Administratör

Sandra Borre

Administratör

Angela Madsen Jonsson

Sektionschef

Petronella Billing

Verksamhetsch Myndigh

Ekonomichef har attesträtt på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Controllers har rätt att göra interna omföringar på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Godkännare enligt regel i Agresso

Övriga godkännare

Attestant

Ersättare för attestant

Verksa
mhetsnr
Verksamhetsnamn
Lokalförsörjning
2000
Gemensam fastighet
2001
Västergården
2004
Lövstagatan 2 (hyrd lokal)
2005
Rosa Huset
2006
Ljungsnäs 3
2007
Brandstation Åkeriv Tmo
2008
Ljungsnäs Sjöslätt
2009
Gamla skolan Tmo
2010
Södra Bron L-red
2011
Tranehallen
2012
Banvaktsstugan L-red
2016
Glashus Limmared
2017
Lövängen
2021
Brandstation L-m
2050
Distr sköterskemottag D-p
2054
Fiskestuga D-p
2055
Centralen
2056
Missionskyrkan
2090
Fastighetsansvar drift
2091
Fastighetsansvar verksamhet
2094
Personal simhallen
2095
Adm personal fastighet
2099
Tekniker
2100
Forum
2101
Förrådet Moavägen
2102
Sparbankshuset
2200
Sim- o idrottshall Tranemo
2207
Cafeteria simhallen
2208
Verksamhet simhallen
2210
Konstgräsplan Tranemo
2211
Konstgräsplan Dalstorp
2280
Simbassäng Grimsås
2290
Ishall Nittorp
2300
Tranängskolan
2305
Gymnasieskola
2306
Medborgarhuset
2307
Bio Medborgarhuset
2310
Limmareds skola
2311
Limmared idrottshall
2320
Länghems skola
2322
Länghem idrottshall
2340
Ambjörnarps förskola/Björnen
2350
Dalstorps skola
2351
Dalstorp idrottshall
2370
Ljungsarp idrottshall
2380
Grimsås skola
2381
Grimsås idrottshall
2390
Sjötofta skola
2400
Solhagen
2401
Skattkammaren
2402
Äventyret (Prästgården)
2410
Parkhagen
2420
Bikupan
2450
Björkhagen
2451
Tallkotten
2480
Rönnhagen
2490
Sörgården
2500
Gudarpsgården
2501
Parkgatans gruppbostad
2502
Havrestigens gruppbostad
2503
Timotejstigens gruppbost
2504
Resurscentrum/vårdcentral
2510
Glimringe
2511
Storgatan 57
2520
Solbacken
2550
Hjälmå
2580
Ängslyckan Grimsås
2612
Militärförråd Hyltegärde
2670
Industrilokal Ljungsarp (Kuben)

Namn

Titel

Namn

Namn

Titel

Namn

Titel

Pierre Sturesson
Jörgen Nordström
Niklas Hedlund
Jörgen Nordström
Robert Stewart
Jörgen Nordström
Robert Stewart
Robert Stewart
Patrik Fritzson
Jörgen Nordström
Patrik Fritzson
Pierre Sturesson
Jörgen Nordström
Patrik Fritzson
Robin Jershed
Robin Jershed
Jörgen Nordström
Pierre Sturesson
Pierre Sturesson
Helen Ovesson
Helen Ovesson
Niklas Hedlund
Anders Nilsson
Pierre Sturesson
Pierre Sturesson
Jörgen Nordström
Robert Stewart
Helen Ovesson
Helen Ovesson
Robert Stewart
Robin Jershed
Robin Jershed
Pierre Sturesson
Robert Stewart
Jörgen Nordström
Jörgen Nordström
Jörgen Nordström
Patrik Fritzson
Patrik Fritzson
Patrik Fritzson
Patrik Fritzson
Jonas Persson
Robin Jershed
Robin Jershed
Robin Jershed
Robin Jershed
Robin Jershed
Jesper Gustavsson
Jörgen Nordström
Robert Stewart
Robert Stewart
Pierre Sturesson
Patrik Fritzson
Robin Jershed
Robin Jershed
Robin Jershed
Jonas Persson
Jonas Persson
Jonas Persson
Jonas Persson
Jonas Persson
Pierre Sturesson
Pierre Sturesson
Patrik Fritzson
Patrik Fritzson
Robin Jershed
Robin Jershed
Patrik Fritzson
Robin Jershed

Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Enhetschef fastighet
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Bad/idrottshallsarbetare
Bad/idrottshallsarbetare
Enhetschef fastighet
Energitjänstansvarig
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Bad/idrottshallsarbetare
Bad/idrottshallsarbetare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighestekniker
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare

Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Mikael Skattberg
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Mikael Skattberg
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund

Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Fastighetschef
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet

Mikael Skattberg
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling

Fastighetschef
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet

2700
2701
2705
2706
2708
2709
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2746
2750
2751
2752
2753
2754

Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling
Magnus Sundling

Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Godkännare på vhet 2000-2670:
Pierre Sturesson
Fastighetsskötare
Robin Jershed
Fastighetsskötare
Patrik Fritzson
Fastighetstekniker
Jesper Gustavsson
Fastighetstekniker
Jörgen Nordström
Fastighetstekniker
Niklas Georgsson
Hantverkare
Lennart Börjesson
Fastighetsskötare
Veronica Berggren
Bad/idrottshallsarbetare
Nicklas Jershed
Bad/idrottshallsarbetare
Helen Ovesson
Bad/idrottshallsarbetare
Erik Broomé
Elektriker
Anders Nilsson
Energitjänstansvarig
Marie Mikko
Fastighetsskötare
Peter Kjellberg
Fastighetsskötare
Jonas Persson
Fastighetstekniker
Susanne Brandt
Fastighetsskötare
Robert Stewart
Fastighetsskötare
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund

Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg

Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef

Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund
Niklas Hedlund

Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet
Enhetschef fastighet

Lokalvård
Städ Storg 19 Länkarna
Städ Tranäng
Städ Solhagen
Städ Resursskolan
Städ gymn/medbhuset/Sveaborg
Städ Biblioteket
Städ Forum o Sparbankshuset
Städ Förrådsfast/Vattenfall
Städ Lövstag 15
Städ Lövstag 2 (Vita villan)
Städ Reningsverk Tmo
Städ Limmaredskolan
Städ Parkhagen
Städ Länghemskolan
Städ Bikupan
Städ förskola Solbacken
Städ Ambjörnarpskolan
Städ Dalstorpskolan
Städ Björkhagen
Städ Ljungsarpskolan
Städ Ljungbacken
Städ Grimsåsskolan
Städ Rönnhagen
Städ Sjötoftaskolan
Städ Sörgården
Städ Åsalyckan
Städ SFI kommunhuset
Städ Solbacken
Städ Skattkammaren
Städ Gnistan
Städ ÅVC Returen
Städ Ljungsnäs
Städ Tallkotten
Städ Regnbågens förskola Uddeb
Städ Förskola A-huset Limmared
Städ Grottan/resursskolan
Städ Ljp idrottshall
Städ Storgatan 31A
Städ Tranehallen
Städ SFI Gymnasiet
Städ Gudarpsgården
Städ Glimringe
Städ Hjälmå
Städ Resurscentrum
Städ LSS Administration

Bostadsanpassning
2790
Bostadsanpassning

Titel

Tina Haglund

Handläggare

Tanja Mladenovic

Handläggare

Henrik Johansson

Enhetschef samhällsteknik

Kostverksamhet gemensamt
Solhagens kök

Andreas Palmquist
Susanne Grönberg

Enhetschef kost
Kock

Kristina Ström
Carina Lindgren

Kostchef
Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist
Andreas Palmqvist

Enhetschef kost
Enhetschef kost

Äventyret kök

Malin Andersson

Kock förste

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Regnbågen kök

Stefan Staaf

Arbetsledare kost

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

2806

Parkhagen kök

Ingela Molin

Kock

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

2806
2807
2807

Bikupan kök

Kristina Siljedahl

Kock

Enhetschef kost
Enhetschef kost
Kock
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost

Stefan Staaf

2805

Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Xuan Tan Trang
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Anita Hellstöm
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson

Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost

2801
2802
2802

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

2808
2808
2809
2809
2810
2810

Björkhagen kök

Sandra Lundgren

Arbetsledare kost

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Stefan Staaf

Arbetsledare kost

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Rönnhagen kök

Jeanette Peltohaka

Ekonomibiträde

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

2811

Åsalyckan kök

Anwar Alali

Kock

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

2811
2820

Tranängskolan kök

Carolin Karlsson

Kock

Kock
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Kock
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Kock
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Kock
Kock

Anna-Lena Johansson

Skattkammaren kök

Sara Sjöblom
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Malin Andersson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Emma Sundén
Anna-Lena Johansson
Anneli Johansson
Anna-Lena Johansson
Sara Sjöblom
Marie Rönn
Emelie Hansson
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Andreas Palmquist
Anna-Lena Johansson
Thitiya Chanmala
Ellen Arvidsson
Andreas Palmquist
Lenita Leskinen
Erion Cako
Madeliene Sylvan

Stefan Staaf

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Kost
2800
2801
2801

2805

2820
2821
2821
2822
2822
2823
2823
2824

Ambjörnarpskolan kök

Amanda Rammus

Kock

Sjötoftaskolan kök

Pia Gustafsson

Kock

Limmaredskolan kök

Walter Teixeira

Kock

Länghemskolan kök

Helena Eriksson

Kock

Dalstorpskolan kök

Sandra Lundgren

Arbetsledare kost

Ljungbackens kök

Anwar Aili

Kock

Grimsåsskolan kök

Sabrije Halili

Kock

2824
2825
2825
2825
2826
2826
2827
2827
2828
2828
2830
2831

Gymnasiet kök

Monica Hessmer

Ekonomibiträde

Gudarpsgården kök
Glimringe kök
Hjälmå kök

Zeina Chalhoub
Ingegerd Klasson
Ingela Mohlin
Suparb Tunjai

Kock
Kock
Kock
Kock

Kyld mat

Sara Sjöblom

Kock

Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Patrik Fritzson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Erik Bromée
Magnus Sundling
Henrik Linge
Henrik Linge

Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Fastighetstekniker
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Elektriker
Enhetschef fastighet
Enhetschef park/skog
Enhetschef park/skog

2832

Solbacken kök

2833
2833
2833
2840

Fördelningsverksamheter
2910
Förrådsfastighet
2912
2913
2920

Basradiostation o radioväxel
Hyltegärde brandövningsplats
Fordon o maskiner fastigh Lm

2930

Fordon o maskiner

2931

Div mask o invent

2932

Reservkraftverk

2940

Lokalvård

2950
2951

Grönyteskötsel fastighet
Grönyteskötsel park

Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Kock
Kock
Enhetschef kost
Kock
Kock

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Anna-Lena Johansson

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Carina Lindgren

Arbetsledare kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Anna-Lena Johansson
Anna-Lena Johansson
Anna-Lena Johansson
Anna-Lena Johansson

Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost

Andreas Palmqvist
Andreas Palmqvist
Andreas Palmqvist
Andreas Palmqvist

Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost
Enhetschef kost

Anna-Lena Johansson

Enhetschef kost

Andreas Palmqvist

Enhetschef kost

Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Niklas Hedlund
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Niklas Hedlund
Mikael Skattberg
Niklas Hedlund
Mikael Skattberg

Enhetschef gata/fjv
Enhetschef gata/fjv
Enhetschef gata/fjv
Enhetschef fastighet
Enhetschef gata/fjv
Enhetschef gata/fjv
Enhetschef fastighet
Fastighetschef
Enhetschef fastighet
Fastighetschef

Magnus Sundling

Enhetschef fastighet

Magnus Sundling

Enhetschef fastighet

Tekniska gemensamt
3002
Tekniska administration

Mikael Skattberg

Fastighetschef

Patrik Westerlund

Sektionschef samhäll

Fordon
3010
3011
3012
3013

Melinda Gunnarsson
Helen Ovesson
Melinda Gunnarsson
Melinda Gunnarsson

Fordonsansvarig
Fastighetsskötare
Fordonsansvarig
Fordonsansvarig

Henrik Johansson
Magnus Sundling
Henrik Johansson
Henrik Johansson

Verksamhetschef infra
Enhetschef fastighet
Verksamhetschef infra
Verksamhetschef infra

Poolbilar
Fordon o transporter
Fordonsansvar
Laddinfrastruktur

Erik Broomé

Elektriker

3030

Energirådgivning

Mikael Skattberg

Fastighetschef

Patrik Westerlund

Sektionschef samhäll

3040
3041

Infrastruktur
Samhällsteknik adm

Tanja Mladenovic
Tanja Mladenovic

Handläggare
Handläggare

Henrik Johansson
Henrik Johansson

Verksamhetschef infra
Verksamhetschef infra

Skog
3100

Skog

Henrik Linge

Enhetschef park/skog

Mikael Skattberg

Exploatering
5101
Exploateringsfastigheter
5102
Fastighetsbildning

Katarina Borg
Katarina Borg

Controller
Controller

Manda Schillerås
Manda Schillerås

Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh

Gator o vägar
3300
Reparation o underhåll vägar
3301
Anläggningsarbetare
3302
Adm personal infrastruktur
3305
Egendomsskador gator o vägar
3310
Belysning
3320
Toppbeläggningar
3321
Schaktlagningar
3330
Övr bidrag till vägföreningar
3360
Vinterväghållning
3370
Arbete åt utomstående
3380
Bidr enskilda vägar, statsbidr
3381
Bidrag enskilda vägar
3382
Engångsbidr enskilda vägar

Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Helen Lagerqvist
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Helen Lagerqvist
Helen Lagerqvist
Helen Lagerqvist

Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk assistent
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk assistent
Teknisk assistent
Teknisk assistent

Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Henrik Johansson
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Henrik Johansson
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Henrik Johansson
Henrik Johansson
Henrik Johansson

Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Chef infrastruktur
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Verksamhetschef infra
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Verksamhetschef infra
Verksamhetschef infra
Verksamhetschef infra

Färdtjänst
3390
Lokal färdtjänst
3391
Riksfärdtjänst

Tanja Mladenovic
Tanja Mladenovic

Handläggare infrastruktur
Handläggare infrastruktur

Henrik Johansson
Henrik Johansson

Verksamhetschef infra
Verksamhetschef infra

Park
3400
3401
3410

Park
Lekplatser
Badplatser

VA-verksamhet
3500
Gemensam VA-verksamhet
3500
3501
Drifttekniker
3510
VA-ledningar
3520
Pumpstationer, drift
3521
3530
3531

Pumpstationer, underhåll
Produktion av vatten, drift
Produktion av vatten, underh

Henrik Linge
Henrik Linge
Henrik Linge

Arbetsledare
Arbetsledare
Teknisk administratör
Arbetsledare

Morgan Leandersson
Morgan Leandersson
Morgan Leandersson

Utredningsingenjör
Utredningsingenjör
Utredningsingenjör
Utredningsingenjör
Utredningsingenjör
Utredningsingenjör
Utredningsingenjör

Anna-Lena Wullf
Anna-Lena Wullf

Utredningsingenjör
Utredningsingenjör

Enhetschef skog o park
Enhetschef skog o park
Enhetschef skog o park

Morgan Leandersson
Morgan Leandersson
Anders Karlsson
Morgan Leandersson

Arbetsledare
Arbetsledare
Arbetsledare

3540

Rening av avloppsvatten, drift

Morgan Leandersson

Arbetsledare

3541

Rening av avloppsvatten, underh

Morgan Leandersson

Arbetsledare

Renhållning

Anna-Lena Wullf
Anna-Lena Wullf
Anna-Lena Wullf
Anna-Lena Wullf
Anna-Lena Wullf
Anna-Lena Wullf
Anna-Lena Wullf

Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg

Anna-Lena Wulff
Joakim Lorentzson
Anna-Lena Wulff
Anna-Lena Wulff
Anna-Lena Wulff
Joakim Lorentzson
Anna-Lena Wulff
Joakim Lorentzson
Anna-Lena Wulff
Joakim Lorentzson
Anna-Lena Wulff
Joakim Lorentzson
Anna-Lena Wulff
Joakim Lorentzson
Anna-Lena Wulff
Joakim Lorentzson

Fastighetschef

Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef

Utredningsingenjör

Ali Kamal Yehya

Enhetschef gata/VA

Utredningsingenjör
Utredningsingenjör
Utredningsingenjör

Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya

Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA

Utredningsingenjör
Utredningsingenjör
Utredningsingenjör

Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya

Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA

Utredningsingenjör

Ali Kamal Yehya

Enhetschef gata/VA

Utredningsingenjör

Ali Kamal Yehya

Enhetschef gata/VA

Enhetschef renhållning
Enhetschef renhållning
Enhetschef renhållning
Enhetschef renhållning
Enhetschef renhållning

Helen Lagerqvist
Helen Lagerqvist
Helen Lagerqvist
Ingrid Kreutz
Ingrid Kreutz

Teknisk assistent
Teknisk assistent
Teknisk assistent
Teknisk assistent
Teknisk assistent

Cathrine Persson
Cathrine Persson
Cathrine Persson
Cathrine Persson
Cathrine Persson

Fjärrvärme/fiber
Fjärrvärme
3700
3750
Fiber

Tomas Arulf
Henrik Johansson

Fjärrvärmetekniker
Verksamhetschef infra

Henrik Johansson
Patrik Westerlund

Verksamhetschef infra
Sektionschef samhäll

GIS
3800
3820
3841

Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås

Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh

Patrik Westerlund
Patrik Westerlund
Patrik Westerlund

Sektionschef samhäll
Sektionschef samhäll
Sektionschef samhäll

Susann Gustafson
Emma Isaksson
Susann Gustafson
Manda Schillerås
Manda Schillerås

Turist och landsbygdsutv.
Turistsekreterare
Turist och landsbygdsutv.
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh

Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Patrik Westerlund
Patrik Westerlund

Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Sektionschef samhäll
Sektionschef samhäll

Robin Uhlman
Robin Uhlman
Robin Uhlman
Robin Uhlman
Robin Uhlman
Irene Bygdelius
Thomas Tranefors
Thomas Tranefors
Thomas Tranefors
Thomas Tranefors
Thomas Tranefors
Thomas Tranefors

Samhällsplanerare
Samhällsplanerare
Samhällsplanerare
Samhällsplanerare
Samhällsplanerare
Miljöstrateg
Miljöstrateg
Miljöstrateg
Miljöstrateg
Miljöstrateg
Miljöstrateg

Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås

Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh

3600

Renhållning

3601

Adm. Personal renhålln/ VA

3602
3603

Sophämtning
Returhuset

3610

Slamsugning 3-kammarbrunn

Kartdatabas
Ekonkartor o fastigh data
GIS-samverkan Gislaved

Samhällsutveckling övergripande
5001
5030

Samhällsutveckling
Landsbygdsutveckling

5031

Leader Sjuhärad

5032
5080
5081

Turistverksamhet
Näringsliv
Marknadsföringsåtgärder

Samhällsplaneringsenheten
5100
5110
5111
5120
5150
5160
5161
5162
5163
5170
5173

Samhällsplaneringsenhet
Utredningar
Statistik
Samhällsplanering
Kollektivtrafik
Akt. 0095 Högskolestudier
Miljö
Naturvård
Kalkningsåtgärder
Luft- och vattenvård
Planverksamhet gemensamt
Detaljplaner, uppdrag

Biblioteket
Bibliotek allmänkultur
Bibliotek Tranemo o bokbuss

Helen Petersson
Helen Petersson

Bibliotekassistent
Bibliotekassistent

Fredrike Henriksson
Fredrike Henriksson

Bibliotekschef
Bibliotekschef

5309

Kultur ledning adm

5310

Kulturskolan undervisning

Johanna Gustafsson
Johanna Gustafsson
Johanna Gustafsson
Johanna Gustafsson
Johanna Gustafsson
Johanna Gustafsson
Johanna Gustafsson

Kultursamordnare
Kultursamordnare
Kultursamordnare
Kultursamordnare
Kultursamordnare
Kultursamordnare
Kultursamordnare

Juan Ochoa-Echeverria
Juan Ochoa-Echeverria
Juan Ochoa-Echeverria
Juan Ochoa-Echeverria
Juan Ochoa-Echeverria
Juan Ochoa-Echeverria
Juan Ochoa-Echeverria

Verksamhetschef kultur
Verksamhetschef kultur
Verksamhetschef kultur
Verksamhetschef kultur
Verksamhetschef kultur
Verksamhetschef kultur
Verksamhetschef kultur

5202
5203

Kultur

5311

Kulturskolan läromedel

5321

Kulturföreningsbidrag

5322

Kulturarrangörsbidrag

5323

Barnkultur

5324

Kulturproduktioner

Fritid

5441

IP Skogen

5442

Lotteriverksamhet

Maria Giese
Maria Giese
Lorena Mladenovic
Maria Giese
Maria Giese
Maria Giese

Fritidsassistent
Fritidsassistent
Fritidsassistent
Fritidsassistent
Fritidsassistent
Fritidsassistent

Annika Loman
Annika Loman
Annika Loman
Annika Loman
Annika Loman
Annika Loman

Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef

Bygdepeng Vindkraft
LONA - cykel o vandringsleder
Naturreservat Södra Tranemosjön
Naturvårdprogram

Emma Isaksson
Susann Gustafsson
Thomas Tranefors
Thomas Tranefors

Turistsekreterare
Turist och landsbygdsutv
Miljöstrateg
Miljöstrateg

Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås
Manda Schillerås

Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh
Verksamhetschef samh

5410

Studieförbund

5429

Fritidskontor

5431

Fritidsgårdar

5440

Stöd till föreningar

Projekt
5904
5911
5920
5921

Ali Kamal Yehya

Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya

Emma Isaksson
Susann Gustafson
Emma Isaksson

Turistsekreterare
Turist och landsbygdsutv
Turistsekreterare

Emma Isaksson

Turistsekreterare

Astrid Evasdotter Smith
Astrid Evasdotter Smith

Bibliotekarie
Bibliotekarie

Susann Gustafson

Turist och landsbygdsutv

Verksa
mhetsnr
5940
5941
5942
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966

Godkännare enligt regel i Agresso

Övriga godkännare

Namn

Titel

Namn

Titel

Maria Giese
Maria Giese
Maria Giese
Helen Pettersson
Helen Pettersson
H l P tt
H l P tt
A t id E d tt S ith
Helen Pettersson
Johanna Gustafsson
M li C l d B
t
Helen Pettersson
Annika Loman
Judit Vidén
Helen Petersson

Fritidsassistent
Fritidsassistent
Fritidsassistent
Bibliotekassistent
Bibliotekassistent
Bibli t k i t t
Bibli t k i t t
Bibliotekassistent
Bibliotekassistent
Kultursamordnare
Bibliotekassistent
Bibliotekassistent
Fritidschef
Bibliotekassistent
Bibliotekassistent

Annika Loman
Annika Loman
Annika Loman
Fredrike Henriksson
Fredrike Henriksson
F d ik H ik
F d ik H ik
Fredrike Henriksson
Fredrike Henriksson
Juan Ochoa-Echeverria
Fredrike Henriksson
Fredrike Henriksson
Juan Ochoa-Echeverria
Fredrike Henriksson
Fredrike Henriksson

Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibli t k h f
Bibli t k h f
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Verksamhetschef kultur
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Verksamhetschef kultur
Bibliotekschef
Bibliotekschef

Katarina Borg

Controller

Manda Schillerås

Verksamhetschef samh

M di i kö KUR
7UB
T äd å d
D i
d
t k
M bil di it l ät
k
Stärkt Bibliotek Meröppet
Kulturrådet

5967
5968

Lättlästa Läsecirklar
Stärkta bibliotek - Teknik

5969
5970
5971

Sommarlovsverksamhet
Stärkta bibliotek - tv-spel
Läsande start

Bygg o miljö
6001
Bygg o Miljö Gislaved

Namn

Titel

Attestant

Verksamhetsnamn
Föreningsnattvandrare
Utmärkt förening
Ungas Hälsa

Ersättare för attestant

Namn

Titel

Helen Pettersson
Astrid Evasdotter Smith

Bibliotekassistent
Bibliotekarie

Helen Pettersson
Astrid Evasdotter Smith

Bibliotekassistent
Bibliotekarie

Ekonomichef har attesträtt på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Controllers har rätt att göra interna omföringar på samtliga verksamheter inom samtliga sektioner.
Godkännare enligt regel i Agresso
Verksamhetsnr
Verksamhetsnamn

Namn
Mikael Skattberg
Fredrik Risby
Niklas Hedlund
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Anders Nilsson
Mikael Skattberg
Tomas Arulf
Fredrik Risby
Anna-Lena Johansson
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby
Fredrik Risby

Titel
Fastighetschef
Projektledare
Enhetschef fastighet
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Energitjänstansvarig
Fastighetschef
Fjärrvärmetekniker
Projektledare
Enhetschef kost
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare

Ingrid Kreutz
Helen Lagerqvist
Ali Kamal Yehya
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Henrik Johansson
Morgan Leandersson
Anna-Lena Wullf
Henrik Johansson
Anders Karlsson
Morgan Leandersson
Anders Karlsson
Morgan Leandersson
Torbjörn Pettersson
Henrik Johansson
Torbjörn Pettersson

Teknisk assistent
Teknisk assistent
Enhetschef gata/VA
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Verksamhetschef infra
Arbetsledare VA
Utredningsingenjör
Verksamhetschef infra
Teknisk administratör
Arbetsledare VA
Teknisk administratör
Arbetsledare VA
Projektledare
Verksamhetschef infra
Projektledare

Om- och tillbyggnad återvinningscentral

Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anna-Lena Wullf
Anders Karlsson
Henrik Linge
Katarina Borg
Manda Schillerås
Anna-Lena Wullf
Fredrik Risby

Teknisk administratör
Teknisk administratör
Utredningsingenjör
Teknisk administratör
Enhetschef skog o park
Controller
Verksamhetschef samh
Utredningsingenjör
Projektledare

Inventarier bibliotek
Inventarier kulturskolan
Inventarier fritid

Helen Petersson
Johanna Gustafsson
Maria Giese

Bibliotekassistent
Kultursamordnare
Fritidsassistent

9200
9203
9206
9212
9213
9214
9218
9220
9221
9222
9231
9232
9234
9237
9241
9246
9250
9276
9279
9280
9281
9284
9285
9286
9288
9289
9298
9299

Inventarier tekniska
Konstgräsplaner
Säkerhet fastigheter
Omb Dalstorps skola
Omb Västergården
Björkhagens förskola
Ambjörnarps skola/förskola
Ombyggnad Moavägen
Tak o fasadrenovering
Renovering simhallen
Solhagens förskola
Dagvhet LSS/Tranehallen
Energieffektiviseringar
Nytt bibliotek
Inv, reinv fjärrvärme
Ispist ishallen
Utrustning kök
Omb Resurscentrum
Om- o tillb Tranäng
Ombyggn Grimsåsskolan
Om- o tillb Glimringe
Lokalanpassningar
Laddinfrastruktur
Nytt äldreboende Länghem
Omb Limmareds skola
Limmareds skola kök m m
Gemensamma kostnader partnering
Reinvestering fastighet

9302
9303

Arbetsfordon/utrustn ÅVC
Inköp sopkärl

9305

Belysn Ingestorpsvägen

9307

GC-vägar, trafiksäkerhet

9308

Nyanläggning gata

9311

Ny väg Kroksjön

9312

Reinvestering VA-verk

9314

Investering, reinv VA

9318

Bro Uddebo

9321

Dagvattensanering

9322

Vattenbrist Länghem

9334

Arbetsfordon tekniska

9355

Omb slamhantering T-mo

9356

Överföringsledningar VA

9362

Gata/utemiljö Tmo park

9359

Omb Grimsås RV

9359

Omb Grimsås RV

9365

VA-ledningsarbete reningsverket Grimsås

9366

VA-ledningsarbete Bäckvägen Grimsås

9370

VA Tranemo Park

9376

Inv/reinv gata

9379

Inv/reinv park, skog

9380

Markförsäljning

9381

Markförvärv

9391

Anslutn avg VA

9316
9520
9530
9540

Övriga godkännare

Namn

Titel

Niklas Hedlund

Enhetschef fastighet

Andreas Palmqvist
Erik Bromée

Enhetschef kost
Elektriker

Erik Bromée

Elektriker

Madeleine Dahnka

Fastighetsingenjör

Niklas Hedlund
Madeliene Dankha

Enhetschef fastighet
Fastighetsingenjör

Anders Karlsson

Teknisk administratör

Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson

Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör
Teknisk administratör

Morgan Leandersson
Anders Karlsson

Arbetsledare VA
Teknisk administratör

Anders Karlsson

Teknisk administratör

Attestant

Ersättare för attestant

Namn
Patrik Westerlund
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Patrik Westerlund
Henrik Johansson
Mikael Skattberg
Kristina Ström
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Henrik Johansson
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg
Mikael Skattberg

Titel
Namn
Sektionschef samhäll
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Verksamhetschef infrastruktur
Fastighetschef
Verksamhetschef kost
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Verksamhetschef infrastruktur
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef

Cathrine Persson
Cathrine Persson
Henrik Johansson
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Patrik Westerlund
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Patrik Westerlund
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Patrik Westerlund
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Ali Kamal Yehya
Mikael Skattberg
Manda Schillerås
Patrik Westerlund
Ali Kamal Yehya
Cathrine Persson

Enhetschef renhållning
Enhetschef renhållning
Verksamhetschef infrastruktur
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Sektionschef samhäll
Enhetschef gata/VA
Henrik Johansson
Enhetschef gata/VA
Sektionschef samhäll
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef fjv fiber
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Sektionschef samhäll
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef gata/VA
Enhetschef fjv fiber
Fastighetschef
Verksamhetschef samh
tf Sektionschef teknik
Enhetschef gata/VA
Enhetschef renhållning

Fredrike Henriksson
Bibliotekschef
Juan Ochoa-Echeverria Verksamhetschef kultur
Annika Loman
Fritidschef

Astrid Evasdotter Smith

Personnummer

Verksamhetschef infra

Titel

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-24

§ 46 Budget och verksamhetsplan 2022 Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund KS/2021:636
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds verksamhetsplan och
budget 2022.

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
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt
särskilt avtal. Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling
av både permanent och tillfällig karaktär.
Förbundets finansiella mål för 2022 är att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna
(balanskrav) och att det egna kapitalet ska minst uppgå till 4 mnkr. Förbundets budget för
2022 visar en omsättning på cirka 110 mnkr.
Medlemsavgiften för 2022 är 78 kronor per invånare. Medlemsavgiften för Varbergs
kommun är 11 kronor per invånare. Medlemsavgifterna har inte förändrats sedan
föregående år.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Ekonomisk påverkan i form av medlemsbidrag på 78 kr per invånare och finns avsatt i
budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Verksamhetsplan och budget 2022
Protokollsutdrag § 100 211210 Verksamhetsplan och budget 2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ekonomifunktionen
Info Boråsregionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag
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Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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Vår ref: Lovisa Wirdemo
Avtalscontroller
Datum: 2022-02-23
Dnr: KS/2021:636

Tjänsteskrivelse om Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2022
Förslag till beslut
•

Godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds
verksamhetsplan och budget 2022.

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
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är
adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet har grunduppdrag
inom regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig
karaktär.
Förbundets finansiella mål för 2022 är att kostnaderna inte ska överstiga
intäkterna (balanskrav) och att det egna kapitalet ska minst uppgå till 4 mnkr.
Förbundets budget för 2022 visar en omsättning på cirka 110 mnkr.
Medlemsavgiften för 2022 är 78 kronor per invånare. Medlemsavgiften för
Varbergs kommun är 11 kronor per invånare. Medlemsavgifterna har inte
förändrats sedan föregående år.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Ekonomisk påverkan i form av medlemsbidrag på 78 kr per invånare och finns
avsatt i budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Verksamhetsplan och budget 2022
Protokollsutdrag § 100 211210 Verksamhetsplan och budget 2022

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Konrad Fredh

Lovisa Wirdemo

Ekonomichef

Avtalscontroller

Sammanträdesprotokoll
Direktionen
Datum: 2021-12-10
Sida 16 (22)

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2022
Diarienummer: 2021/SKF0144

Beslut
Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan och budget 2022 och översänder densamma till
medlemskommunerna för godkännande
Sammanfattning
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den
förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.
Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande
kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg.
Förbundets samlade budget för 2022 visar en omsättning om drygt 110 mnkr.
2022
INTÄKTER

2021

112 660 647

86 329 005

36 455 832
10 013 696

30 005 664
9 007 062

66 191 117
112 660 647

47 316 278
86 329 005

0

0

KOSTNADER
Personal
Övriga kostnader
Tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.
Expedieras
Medlemskommunerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Verksamhetsplan och budget 2022
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Organisation
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga,
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är
adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal.
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av
politiskt valda ledamöter.
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och
Välfärd och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till
Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina
verksamhetsområden.
Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och
Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de
delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå
ska företräda och samordna kommunernas intressen.

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar
samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar
utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.
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Syfte och strategiskt mål
Förbundets övergripande strategiska mål är

Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra
område att bo, arbeta och leva i
Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt
att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och
effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata
medlemskommunernas gemensamma intressen, bland
annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform
för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn
över kommun- och partigränser.

Ändamål med verksamheten
1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av
gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och
verksamheter
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta
lämpligt
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som
Direktionen samfällt beslutar
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Grunduppdrag
VERKSAMHET

STYRDOKUMENT

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för
samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser
vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett
viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och
välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande
lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt
gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och
organisationer.

De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som
beskriver deras arbete.

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för
Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023.

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i
grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå.
Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som
finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås,
Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet
science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg.
Navet science center har en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs
av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.
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Regional utveckling
GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT
De fastställda styrdokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt
Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och
fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030
Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut
riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar
vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och
socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra
kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i
Sjuhärad.
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala
utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade
fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för
förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som
bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad.
Strategins fem fokusområden är
• En innovativ och konkurrenskraftig delregion
• Strategisk kompetensförsörjning
• En socialt hållbar delregion
• En cirkulär och hållbar framtid
• Hållbar samhällsplanering

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins
långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp
kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023
Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en
delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för
satsningar under perioden 2020-2030. Kultursamverkan i Boråsregionen ska
bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.
Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan
• Bibliotek och läsfrämjande
• Kulturskolan – barn och ungas eget skapande
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
• Hållbar platsutveckling
• Folkbildning och civilsamhälle
I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.
Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024
Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter
årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen
motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med
gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional
utveckling genom flernivåsamverkan.
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Välfärdsutveckling
GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT
Enheten för välfärdsutveckling arbetar med strategiska frågor inom
äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, hälsofrämjande och
förebyggande, elevhälsofrågor, kompetensutveckling och
kompetensförsörjning. Enhetens arbete och uppdrag styrs av
medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt
regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling
och nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna.
Arbetet handlar om samordning, informationsspridning,
kompetensutveckling, förhandlingsarbete och omvärldsbevakning.
Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå
samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer.

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens
arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion.
Handlingsplaner nätverk
Enheten för välfärdsutveckling driver chefsnätverk och specialistnätverk
med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram
handlingsplaner med prioriterade fokusområden och aktiviteter för
kommande år.
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Uppföljning grunduppdrag
Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna
på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska
beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för
tjänstepersoner i kommunerna.
UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG
• Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagen
handlingsplan
• Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023
• Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional
modell
• Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara
nöjda med förbundets verksamhet
• Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga
delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer
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Nuläge och förutsättningar
HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga
infrastrukturfrågor. Både nationell och regional transportinfrastrukturplan
kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet.
Förbundet har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen,
delta i förhandlingar kring kommande inriktningar samt bedriva ett aktivt
påverkansarbete. Förbundet har även i uppgift att bevaka och agera i
planering och genomförande av de objekt i Sjuhäradsområdet som redan
finns upptagna i nationella och regionala infrastrukturplaner och därutöver
vara en aktiv part i kontakten med Västra Götalandsregionen, Trafikverket
och andra berörda myndigheter.
EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION – STRATEGISK
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark
kommer förbundet tillsammans med kommunerna att göra insatser för att
ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att
få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är
en viktig insats tillsammans med att gemensamt fortsätta arbetet för att
förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.
Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad
sammankopplad med tillgången på rätt kompetens, vilket kräver fördjupad
samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer.

EN SOCIALT HÅLLBAR DELREGION – TILLSAMMANS FÖR EN
OMSTÄLLNING TILL GOD OCH NÄRA VÅRD
Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt
mer hälso- och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till
att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet
har under 2022 en viktig uppgift att stödja kommunerna i arbetet med
omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och
förhandling med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens
vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel
samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga
bevakningsområden för förbundet.
En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika
förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. En viktig
uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna
inleda en kraftsamling inom området fullföljda studier.
EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID
Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet
mot ett fossilfritt samhälle. Insatser kommer främst att ske genom att
förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att
utarbeta och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.
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Nuläge och förutsättningar
REGIONAL UTVECKLING

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Västra Götalandsregionen har antagit fyra program för
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för perioden
2022–2025. Det är program för Stärka innovationskraften och
strategi för smart specialisering, Bygga kompetens, Öka
inkluderingen och Knyta samman Västra Götaland. Programmen
påverkar inriktningen på förbundets verksamhet.

Flera omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där
förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av
projektledning samt stöd till kommunerna.

På delregional nivå prioriteras tre av fem fokusområden under året;
En innovativ och konkurrenskraftig delregion, Strategisk
kompetensförsörjning samt En cirkulär och hållbar delregion. En
handlingsplan är framtagen med aktiviteter kopplade till de olika
inriktningarna inom de prioriterade fokusområdena.
Överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel och
samverkan för perioden 2021–2024 innebär att
kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll gentemot
tidigare års fokus på att stödja olika projekt. Detta har inneburit
förändringar i förbundets organisation och inriktning.

Omställning till Nära vård, implementering av Framtidens
vårdinformationsmiljö, FVM, samt fortsatt implementering av
handlingsplan psykisk hälsa är områden som förbundet kommer att
prioritera.
Förbundet kommer att ha fortsatt fokus på att skapa goda
förutsättningar för barn och unga att fullfölja sina studier. Under
2022 kommer förbundet att samordna en satsning mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna.
Ett nytt VFU-avtal har slutits mellan samtliga kommuner och
utbildningsanordnare, vilket ska implementeras.

Kriterier och modell för fördelning av de delregionala
utvecklingsmedlen måste arbetas om eftersom förutsättningarna för
hur medlen ska användas har ändrats.
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Mål och uppdrag 2022
FÖRBUNDSÖVERGRIPANDE
• Genomföra översyn av förbundets uppdrag och driftverksamhet med
särskilt fokus på Navet science center
• Starta upp samverkan för eArkiv
REGIONAL UTVECKLING
• Genomföra projektet Fossilfri Boråsregion med särskilt fokus på
elektrifiering
• Stödja kommunerna i genomförandet av den gemensamma
avfallsplanen för Boråsregionen
• Stödja samverkan i genomförandet av kommunernas klimatlöften
• Skapa förutsättningar för att alla kommuner i Sjuhärad ges tillgång till
regionens innovationsmiljöer
• Inventera och skapa strukturer och verktyg för arbetsgivarnas
kompetensbehov på kort och lång sikt
• Ta fram modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel utifrån
den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen

VÄLFÄRDSUTVECKLING
• Stödja kommunerna i omställningen till Nära vård i nära samverkan med
Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan
• Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens
vårdinformationsmiljö, FVM
• Fullfölja VI-projektet med syfte att unga vuxna som varken arbetar eller
studerar ska närma sig arbete eller studier
• Genomföra en förstudie inom kraftsamling fullföljda studier samt stödja
kommunerna och andra aktörer i genomförandet av kraftsamlingen
• Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad
• Stödja implementeringen av VFU-avtalet
• Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa;
bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret
• Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl-,
migrations- och integrationsfonden, AMIF
Nätverken har i sina handlingsplaner lyft upp följande fokusområden för 2022
• Välfärdsteknik och digitalisering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Ledarskap
• Samverkan i vårdfrågor
• Placeringar barn och unga
• Funktionshinderpolitik
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God ekonomisk hushållning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

FINANSIELLA MÅL

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och
regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska
överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en
miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål
2022 är

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så
att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
• Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt
utvärderas och omprövas
• Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls
utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid
målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala
verksamhetsutrymmet
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Budget och finansiering
FÖRBUNDSKANSLI
FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt
fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.
Medlemsavgiften för 2022 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för
finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av
utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är
11 kronor/invånare.
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud,
Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center
samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas
olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och
Västra Götalandsregionen.
2022
INTÄKTER

112 660 647

Intäkterna består av medlemsavgift.
2022

2021

5 845 962

4 536 209

3 452 617

3 285 526

252 689

92 715

Tjänster

2 140 656

1 157 968

SUMMA KOSTNADER

5 845 962

4 536 209

0

0

INTÄKTER
KOSTNADER
Personal
Övriga kostnader

RESULTAT

ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande
gemensamma kostnader om ca 6 mnkr. Denna fanns ej i budget 2021.

2021
86 329 005

KOSTNADER

2022

2021

7 543 895

2 719 655

Personal

2 724 207

1 116 345

Övriga kostnader

1 954 157

207 357

INTÄKTER

KOSTNADER

Personal

36 455 832

30 005 664

Övriga kostnader

10 013 696

9 007 062

Tjänster

66 191 117

47 316 278

Tjänster

2 865 530

1 395 953

112 660 647

86 329 005

SUMMA KOSTNADER

7 543 895

2 719 655

0

0

0

0

SUMMA KOSTNADER

RESULTAT

RESULTAT
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Budget och finansiering
REGIONAL UTVECKLING

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr
varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver
utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.
Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

Intäkterna består dels av medlemsavgift, dels projektmedel inom
välfärd och kompetens.

I budget 2021 redovisades samtliga projektmedel under enheten
Regional utveckling. I budget 2022 har de fördelats på respektive
verksamhet.

2022 inkl projekt

2021 exkl projekt

22 264 844

6 600 411

5 205 608

4 857 760

659 627

301 859

Tjänster

16 399 609

1 440 792

SUMMA KOSTNADER

22 264 844

6 600 411

0

0

INTÄKTER
KOSTNADER
Personal
Övriga kostnader

INTÄKTER

2022

2021

31 643 059

43 506 005

KOSTNADER

RESULTAT
4 476 843

3 538 856

734 797

210 573

Tjänster

26 431 418

39 710 396

SUMMA KOSTNADER

31 643 059

43 506 005

0

0

Personal
Övriga kostnader

RESULTAT
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Budget och finansiering
BUSINESS REGION BORÅS

DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med
6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 800 tkr från
2021 för icke utförda aktiviteter.

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per
deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.

INTÄKTER

2022

2021

2 165 210

1 958 436

KOSTNADER

INTÄKTER

2022

2021

2 508 131

2 446 957

1 888 145

1 843 836

KOSTNADER

Personal

816 920

766 400

Personal

Övriga kostnader

380 991

307 857

Övriga kostnader

162 689

145 715

Tjänster

967 299

884 178

Tjänster

457 298

457 406

2 165 210

1 958 436

2 508 131

2 446 957

0

0

0

0

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT
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Budget och finansiering
MEDARBETARCENTRUM

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med
Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 %
årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för
sålda tjänster till avtalskommuner och övriga.

Verksamheten finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen
enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån
invånarantal. I budget 2021 redovisades verksamheten under enheten
välfärdsutveckling.

INTÄKTER

2022

2021

3 160 794

2 888 944

KOSTNADER
2 483 633

Övriga kostnader

120 298

Tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

INTÄKTER

1 301 621

KOSTNADER
2 740 050

Personal

2022

Personal

374 030

128 572

Övriga kostnader

147 922

300 446

276 738

Tjänster

779 669

3 160 794

2 888 944

0

0

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

1 301 621
0
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Budget och finansiering
NAVET SCIENCE CENTER

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften
räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver
intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra
Götalandsregionen och för sålda tjänster till avtalskommuner och
övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av
projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner,
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

2022

2021

19 993 138

18 581 160

12 090 797

10 329 462

Övriga kostnader

5 365 126

7 496 698

Tjänster

2 537 215

755 000

19 993 138

18 581 160

0

0

INTÄKTER

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna
för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån
invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av
projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma
utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 600 tkr från
2021.

KOSTNADER
Personal

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

INTÄKTER

2022 inkl projekt

2021 exkl projekt

16 233 992

3 091 229

KOSTNADER
Personal

2 686 615

1 737 666

235 400

115 715

Tjänster

13 311 979

1 237 848

SUMMA KOSTNADER

16 233 992

3 091 229

0

0

Övriga kostnader

RESULTAT
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Treårsplan
Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Medlemsavgiften är
baserad på invånarantalet i medlemskommunerna och ökar med ca 1 %
årligen. Beräknad kostnadsökning är 2,5 %. Kostnadsutvecklingen
innebär ett löpande effektiviseringskrav för förbundet.
2023

2024

2025

113 775 708

116 546 032

119 372 873

Personal

38 567 228

40 731 409

42 949 694

Övriga kostnader

11 464 038

12 950 639

12 568 416

Tjänster

64 763 669

64 099 426

65 302 832

114 794 935

117 781 474

120 820 942

-1 019 227

-1 235 442

-1 448 069

0

0

0

INTÄKTER
KOSTNADER

SUMMA KOSTNADER
EFFEKTIVISERINGSKRAV
RESULTAT

18
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Övriga verksamheter och projekt

Vårgårda

Herrljunga

DRIFTVERKSAMHET
• Business Region Borås
• Dataskyddsombud

Bollebygd

• Medarbetarcentrum

Ulricehamn
Borås

• Vård- och omsorgscollege Sjuhärad
• Navet science center

• Närvårdskontoret

Tranemo

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG
• Suicidprevention Sjuhärad

Mark

Svenljunga

• VI-projektet
• Nära vård
• Fossilfri Boråsregion

Varberg
19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-24

§ 47 Sjuhärads samordningsförbund - Årsredovisning och
revisionsberättelse 2021 KS/2022:96
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund.

•

Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.

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
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. Ägarparterna
bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras andel i
relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. Tranemo kommun bidrog med
264 000 kr för 2021.
Årets resultat för 2021 uppgick till 93 000 kronor (2020: 378 000 kr) men målsättningen var att
få att nollresultat. Aktiviteter har genomförts, men oftast med lägre antal deltagande
personer och i förändrad form. De må ha setts som positivt av ett fåtal individer, men
konkret bedöms det ha missgynnat flertalet i målgruppen. Generellt har alla aktiviteter blivit
mer digitala, men även fler omställningar som exempelvis färre i grupperna,
utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Merparten av förbundets aktiviteter är
avtalade att utföras mot en fast årsersättning till den part som utför insatserna.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-09
Årsredovisning 2021 beslutad - Sjuhärads samordningsförbund
Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2021
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Vår ref: Lovisa Wirdemo
Avtalscontroller
Datum: 2022-03-09
Dnr: KS/2022:96

Tjänsteskrivelse om Sjuhärads samordningsförbunds
årsredovisning 2021
Förslag till beslut
•

Godkänner årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund.

•

Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.

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
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt
Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
och Vårgårda kommuner som medlemmar. Ägarparterna bidrar med varsin
del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras andel i
relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. Tranemo
kommun bidrog med 264 000 kr för 2021.
Årets resultat för 2021 uppgick till 93 000 kronor (2020: 378 000 kr) men
målsättningen var att få att nollresultat. Aktiviteter har genomförts, men
oftast med lägre antal deltagande personer och i förändrad form. De må ha
setts som positivt av ett fåtal individer, men konkret bedöms det ha
missgynnat flertalet i målgruppen. Generellt har alla aktiviteter blivit mer
digitala, men även fler omställningar som exempelvis färre i grupperna,
utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Merparten av förbundets
aktiviteter är avtalade att utföras mot en fast årsersättning till den part som
utför insatserna.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-09
Årsredovisning 2021 beslutad - Sjuhärads samordningsförbund
Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021 Sjuhärads samordningsförbund
KPMG revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbund

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Konrad Fredh

Lovisa Wirdemo

Ekonomichef

Avtalscontroller
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Strukturen följer RKR:s rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsam,
i enlighet med rekommendationer från Nationella Rådet för samordningsförbund.
Beslut av styrelsen 2022-01-25
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Årsredovisning

2021-01-01 – 2021-12-31

1. Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt
en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.
Organisation
Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i
området var vid halvårsskifte drygt 227 500 invånare enligt siffror från statistikmyndigheten SCB.
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar.
Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund utses av medlemmarna och har bestått av fyra
ledamöter och tio ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en
representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot
och en ersättare per part. Presidium bildas av två styrelseledamöter, en som tjänsteman och en av
de politiskt utsedda. Kommunernas ledamöter har en ambition om årsvis rullande byte av
ordinarie, vilket kan undantas om den ordinarie kommunrepresentanten utses som ordförande eller
vice, då förbundet enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträvar kontinuitet i dessa roller.
Uppdrag
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning
som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Uppgiften är i första hand att verka för att
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det som förbundet finansierar
kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.
Till största del utfördes verksamhet av personal med anställning i Sjuhärads olika kommuner.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos
kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
Finansiering & Medlemsavgifter
Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras
andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.
Europeiska socialfonden, ESF, står därutöver för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i
Sjuhärad under 2021. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2).
Ägarparternas bidrag
Försäkringskassa
Arbetsförmedlingen
Kommuner
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Totalt

tkr
4 516
4 516
5 000
5 000
19 032

Bollebygd
210
Borås
2506
Herrljunga
208
Mark
768
Svenljunga 237
Tranemo
264
Ulricehamn 545
Vårgårda
262

Utöver förbundets 19 miljoner i egna medel tillkommer över 10 miljoner från ESF.
Verksamhetsidé och vision
Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma
närmare varandra i en flexibel samarbetsform. Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera
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rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att
arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. Samverkande
professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och synsätt på
individens aktivitetsförmåga och olika behov. Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus!

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkt
från medlemmar rad 1
Externa projekt rad 2
Verksamhetens
totala kostnader
Årets resultat
Soliditet
Antal anställda

2021

2020

2019

2018

2017

2016

+19 032
+10 859

+19 032
+9 624

+19 087
+7 185

+19 620
+14 953

+20 000
+12 614

+17 668
+7 722

-29 798
93
3843/
15 140
25%
0

-28 275
378
3 750/
12 564
30%
0

-26 319
-47
3 372 /
10 126
33%
0

-34 218
355
3 419 /
14 482
24%
0

-32 215
399
3 064 /
13 582
23%
0

-25 311
79
2 665 /
11 728
23%
0

Inkomster redovisas i separata poster då både omfattning av projektdrift och medlemmarnas anslag
skiljt sig åt över åren. Beträffande medlemsanslag har förbundet äskat om 20 miljoner (för 2021
och för alla tidigare år). Projektdrift har skiftat beroende på hur många och hur omfattande projekt
förbundet sökt och beviljats att driva, samt hur projektens fördelning av kostnader varierat.
Enligt fastställd verksamhetsplan har både strukturövergripande samverkan och individinriktade
åtgärder finansierats 2021, genom projekt och löpande verksamhet. Året har fortsatt påverkats av
rådande pandemi, men basverksamheterna bedrevs ändå kontinuerligt av förbundets ägare med
drift av ESF-projekt upptill. Det har skiftat under året i vilken omfattning aktiviteter behövt
förläggas digitalt, utomhus, eller på andra sätt ändra former för att undvika att ställa in.
Merparten av aktiviteterna är pre-rehabiliterande insatser till kvinnor och män i åldrarna 16-64 år
som står utanför arbetsmarknaden och som varit eller riskerat att bli aktuella hos två eller fler av
förbundets medlemmar. 73 % av förbundets medel har använts till dessa. Utbud av aktiviteter har
anpassats efter lokala behov och förutsättningar men även utifrån pandemi och förekommande
restriktioner. Samtliga aktiviteter är öppna för alla boende i Sjuhärad men de flesta har nyttjat
aktivitet i sin boendekommun och endast ett fåtal personer har kommit från angränsande
kommuner, i något undantagsfall även boende utanför Sjuhärad. Det har varit behovet av stöd som
varit avgörande i dessa fall. En mindre del av aktiviteter har som målsättning att föra individer åter
till arbete eller studier och till dessa har 9 % av medlen nyttjats.
Strukturövergripande har 13 % av medlen bekostat insatser som utbildar medlemmarnas personal,
kartlägger, förebygger och förhindrar risker. Resterande 6 % har nyttjats till förbundets
övergripande kostnader för kansli, styrelse, ekonomiservice och revision.
Sjuhärads samordningsförbund har i stora drag nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit
kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, men
utfallet landar på ett överskott om knappt 100tkr. (92 525kr)
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1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att
bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet är 3,84 mnkr per balansdagen, vilket varit till stöd för
att tryggt driva externt bekostade projekt, och ökar förutsättningarna att delar av framgångsrik
verksamhet implementeras.
Merparten av förbundets aktiviteter är avtalade att utföras mot en fast årsersättning till den part
som utför insatserna. I verksamheterna sker tillämpning av verkningsfulla evidensbaserade
metoder som ACT, Progressionsmätning och Jobmatch Talent. Metoderna värderas högt av såväl
chefer som personal och deltagare i de olika kommunerna. Både deltagare och personal intygar att
det gett dem bra verktyg för insikt och förändring. Aktiviteter har med anpassningar mestadels
kunnat ske även under årets perioder av omfattande Covid och med hänsyn till samhälleliga regler
kring smittskydd. Under hösten utökades under en period andelen aktiviteter som kunde ske
fysiskt. Omställningarna påverkar resultaten både genom att verksamheterna haft svårare att ta
emot deltagare och genom att remittering minskats eller försvårats när andra arbetsuppgifter
kommer emellan.
Förbundet har haft omfattande projektdrift samtidigt som vissa projektmoment försenats eller nått
mindre volymer än beräknat. Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning
av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande
som inte sammanfaller med kalenderår och som sträcker sig upp till tre år. Projektredovisning och
ansökan till finansiär om utbetalning för att täcka projektets kostnader sker efter att förbundet
betalat. Modellen gör att avräkning släpar, med osäkerhet om eventuell differens mellan kostnader
och ersättning tills projektet/projekten slutreviderats. Ett av förbundets pågående projekt
finansieras av ESF, men ägs av SKR vilket gett ytterligare ett moment av fördröjning och
osäkerhet då förbundet inte haft direktkontakt med ESF.
Investeringar har i likhet med tidigare år varken planerats eller skett under året.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19 har fortsatt skapat oro bland såväl deltagare som personal och remittenter och den
påverkan som smittan har på respektive organisation påverkar i sin tur även parterna i relation till
förbundet genom hur många deltagare som rekryteras etc. Även ägarparters omorganisering,
förändringar i regelverk och förordningar samt personalomsättning påverkar förbundets drift.
Många kompetensutvecklingsinsatser har flyttats framåt i tid då personalen har varit för hårt
belastad i dagliga arbetsuppgifter för att kunna delta i önskad omfattning. I viss mån har även
förhoppning om att kunna träffas fysiskt gjort att utbildningsinsatser senarelagts mot planerat.
Aktiviteter har genomförts, men oftast med lägre antal deltagande personer och i förändrad form.
De må ha setts som positivt av ett fåtal individer, men konkret bedöms det ha missgynnat flertalet i
målgruppen. Generellt har alla aktiviteter blivit mer digitala, men även fler omställningar som
exempelvis färre i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Utförare av
aktiviteter har löpande ställt om utifrån gällande restriktioner. De har kunnat anpassa på olika sätt
för att så bra som möjligt hantera respektive situation.
Även uppföljningar, beredningsmöten och andra samverkansmöten har anpassats till pandemins
förutsättningar och under perioder hållits digitalt. Styrelsemöten har hållits som hybridmöten med
beslutande ledamöter på plats fysiskt och övriga har medverkat digitalt.
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I projekt Moves har planerade utlandsresor ersatts med mobilitet inom Sverige. Projektet har
förlängts med ett halvår ytterligare genom att omfördela av ESF tilldelade medel mellan
deltagande organisationer. (Dvs inom avsatta medel, och över en längre tidsperiod.)
På nationell nivå har myndighetsbeslut fattats om att neka projektet medräkning av
medfinansiering för deltagartid kopplad till aktivitetsersättning och aktivitetsstöd. Deltagare har
varit med och kan fortsatt vara med men värdet på tiden de lägger i projektet får ej medräknas.
Differenser har utjämnas som kontant medfinansiering inom ramen för projektet.
Även Leaderprojektet Män i hälsa har prövats på nationell nivå. Alla parter är överens om att
projektet är önskvärt att genomföra och ser att det kan komma att skapa nytta för hela vård-och
omsorgssektorn samtidigt som frågan har funnits om det går att utföra med gällande förordningar.
Efter att i ett första skede ha nekats igångsättning kunde frågetecknen rätas ut och med fördröjning
medgavs rekrytering av deltagare till projektet.
Medialt har förbundet uppmärksammats i hög grad för nytänkande i metoder riktat till olika
prioriterade målgrupper, vilket också gett ytterligare spridning till myndigheter och andra
organisationer såväl lokalt som regionalt och nationellt. I PULS-projektet har exempelvis
Jobmatch talent och BIP-modellen med progressionsmätning enligt Vaeksthusets forskning spridits
brett och projektledaren medverkade vid en MUCF konferens som nådde bred nationella spridning.
Inom projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv är det främst metoden Män i hälsa samt Chefoskopet
som har fått motsvarande breda spridning. Spridning har skett både genom projektpersonal och
förbundets medlemmar.
Förbundet har sökt och fått ännu ett ESF-projekt beviljat: PRIA, som blir en pärlbandsförlängning
för kompetensutveckling efter att PR Hälsa i hållbart arbetsliv avslutas. När projektansökan
gjordes fanns en stark tilltro till att pandemiläget skulle medge bättre förutsättningar för parterna
att delta än vad som kunnat ske i tidigare projekt.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten
Medlemmarna samlades i mars till samråd om ägarparternas behov av olika insatser. Då
framfördes fortsatt efterfrågan av förbundets pre-rehabiliterande insatser och diskuterades förslag
till andra målgrupper och behov som kan behöva finansieras eller arbetas med i projekt. Merparten
av ägare hade till mötet utsett andra representanter än den person som är styrelseledamot, vilket
bedöms som positivt för kunskapsspridning och att resurser ska kunna nyttjas på bästa sätt.
Styrelsen har hållit sex möten, plus medlemsmötet i mars, med följande ledamöter:
Sofia Sandänger, Försäkringskassan, ordförande
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, vice ordförande
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot tom 0822
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ersättare tom 0822 därefter ordinarie ledamot
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen ersättare sedan 0823.
Anette Ryberg, Försäkringskassan
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
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Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun
Ordförande har tillsammans med vice planerat för styrelsens kallelser e t c i rollen av presidium.
På grund av lagstiftning har möten genomförts med kombination av digital och fysisk närvaro.
Vid alla styrelsemöten har beslutande kallats till möteslokalen och minst det antal beslutande
ledamöter som krävts för att vara beslutsmässiga har funnits på plats fysiskt. Representanter för
styrelsen har utöver styrelsens möten medverkat i projekts lärseminarier och liknande.
Översyn av styrdokument hanterades av styrelsen vid årets början, då även statens anslag för året
fastställdes. Riskanalys kopplat till internkontrollplan fördjupades och fastställdes 1 juni.
Internkontroll har bearbetats och dokumenterats genomgripande. Internkontrollplanens olika
moment, rapporter och kontroller på ägar- styrelse- och personalnivå är utförda utan andra
anmärkningar än vad som protokollförts i samband med de tre styrelsemöten då internkontroll
rapporterats. Dubbelattest tolkas framgent att gälla även tidigare tecknade löpande abonnemang.
Styrelsen har själva och med stöd av beredningsrepresentanter medverkat i översyn av förbundets
målsättningar parallellt med övriga frågor. Förändringar om målsättning synliggjordes genom ny
verksamhetsplan och berör främst uppföljning av resultat/indikatorer gällande individutveckling.
Verksamhetsplan för 2022-2024 beslutades i november, vilket är i enlighet med Finsamlagen.
Planen avser att såväl kostnader som intäkter drivs med kontinuitet i belopp över de tre kommande
åren, vilket fastställs årsvis efter att statens anslag är klart. Projekt planeras separat.
Förbundets medlemmar avtalade om personal för kansliet enligt förbundets antagna riktlinjer och
som utförare gjorde de uppföljning genom SUS för lokalt deltagande individer i respektive
verksamhet. För projekt med externa medel har upphandlad utvärdering kompletterat den
uppföljning som löpande sker genom SUS. För projekt finns därmed en större bredd av
utvärderingar och rapporter.
Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra
Götaland. Borås stad har administrerat styrelsens arvoden. Förbundet har konton i två olika banker.
Förbundets Dataskyddsombud, genom Boråsregionen, har granskat verksamheten.
Granskningsprotokoll visar att förbundet i hög grad lever upp till ställda krav.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning
Uppföljning av verksamheten
Verksamheterna har fortsatt behövt vara kreativa och flexibla i sätt att möta deltagare.
Överlag tycks arbete med omställning och att skapa digitala aktiviteter ha fungerat väl, men det
uppges inte erbjuda samma möjligheter till social träning, att bryta social isolering och upplevd
känsla av sammanhang.
Aktiviteterna tillämpar intag från hela området, men endast få arbetslösa individer i Sjuhärad har
valt deltagande i en annan kommun än den de bor i. Förhållandevis hög andel av
kommunöverskridande deltagande sker vid Gröna Vägen Framåt.
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Antal deltagare folkbokförda i:

Januari-december Bollebygd

Borås Herrljunga

Mark

Svenljunga

Tranemo Ulricehamn

Vårgårda

Deltagare 2021

23

307

36

132

34

23

75

44

varav kvinnor

12

202

15

94

20

13

52

20

varav män

11

105

21

38

14

10

23

24

Varav unika

21

252

32

115

31

19

63

37

Totalt har förbundet även gett insatser till ett fåtal personer skrivna i kommuner utanför Sjuhärad.
Istället för beräknade antalet 870 personer har 683 personer kunnat delta på individnivå vilket är en
minskning med 21% mot beräknat antal.
Antalet vilar inte uteslutande på hur många kommunerna kunnat ta emot. Parterna har ett
gemensamt åtagande att se till att finansierade platser nyttjas och det ligger på myndigheternas
handläggare att känna till vart deltagare kan remitteras. Flertalet aktiviteter har haft särskild
prioritet för att kunna möta personer med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning. I
vissa fall har det varit önskvärt om fler individer hade remitterats till att delta.
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och generellt utan köer. Några verksamheter har
haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna. Puls i Borås har dock haft kö
hela året och samtliga väntande deltagare har erbjudits en aktiv kötid genom deltagande i Aktiv
kraft. Puls som verksamhet har en relativt låg volym. Projektet har varit uppskattat och värderas ha
tillfört viktig tid för att arbeta med individer på ett långsiktigt sätt och bygga relationer.
Även strukturpåverkande insatser har påverkats av Covid.
Handledarutbildningar har skett inom projekt PULS riktat till både privata företag samt till
arbetsgivare inom offentlig sektor. Under året har det varit en mix av fysiska träffar och digitala
utbildningstillfällen allt utifrån gällande restriktioner.
Projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv har påverkats särskilt av pandemin, då det verkar i sektorer
med hårt ansatta personalgrupper. Projektet har verkat med medel från ESF (inom programområde
1, kompetensutveckling) med fokus på långsiktigt god arbetsmiljö och strategiskt goda
organisatoriska förutsättningar. ACT är en del av viktig kunskap även till denna målgrupp.
Utbildningar har även bekostats med förbundsmedel i flera olika metoder som grupphandledare i
ACT, certifieringsutbildning i Jobmatch Talent m fl. Utbildningar har främst bekostats för personal
hos de samverkande parterna som arbetar direkt med målgruppen som ej är i arbete.
I mindre omfattning har utbildningar bekostats för kansliets drift.
Till strukturövergripande insatser räknas även styrgruppsmöten och spridningsinsatser. Förbundet
har som planerat spridit information i digitala nyhetsbrev, genom trycksaker samt via egen
hemsida, sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenterats med hög transparens.
Målgrupper
Störst andel av medlen, ca 80 %, nyttjades under året till individinriktade insatser. Dessa riktas till
personer i ålder 16-64 år, aktuella hos minst två medlemmar, eller som riskerar bli aktuella hos
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minst två medlemmar, vanligen arbetslösa och ej omedelbart anställningsbara. Efterfrågan till
platser sker främst från Försäkringskassan i samråd med Västra Götalandsregionen samt från
respektive kommun. Av de som rehabiliteras med en pågående anställning uppger en verksamhet
att en stor andel varit i så kallat kontaktnära yrken.
Antalet kvinnor var 434 och män 249, dvs totalt 683 personer ur denna målgrupp. Oftast fanns
sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet. Remittenter har
generellt svarat upp väl till de punkter som ska vara ordnade så det inte hindrar
rehabiliteringsinsatsen.
I vissa aktiviteter har ett antal personer som remitterats till verksamheter haft drogproblem, utan att
det fanns påvisat som aktivt pågående missbruk vid inskrivningar. Organisatoriska hinder har
påverkat inskrivning negativt för presumtiva deltagare till Män i hälsa och Moves.
Flera verksamheter ser behov av bättre förutsättningar att möta individer med svag språkförståelse
och alla parter har deltagit i en gemensam kartläggning kring utlandsfödda med bristande kunskap
i svenska språket. Det finns en grupp av personer som skulle behöva ta del av förbundets insatser,
men idag inte kan göra det och tycks hamna i en ond cirkel som inte leder vidare mot arbete.
Kartläggningen visade bland annat önskemål om kompetensutveckling till parternas medarbetare.
Dessa ingår som en del av förbundets målgrupp för strukturövergripande insatser, vilket också
bekostats under året. Kompetensutvecklingsinsatser (av vilka några ännu återstår att fullfölja)
bekostades för 96 personer i direkt rehabiliteringsinriktad verksamhet.
Även bland strukturövergripande skiljer sig målgrupperna åt. Personerna inbjuds genom sin roll i
arbetslivet och deras arbetstid bekostas generellt av respektive arbetsgivare medan själva
utbildningsinsatsen bekostas av förbundet.
Av offentliganställda har 523 personer utbildats inom projekt PR Hälsa i hållbart arbetsliv, många
av dessa arbetar inom kontaktyrken som skola, omsorg. En hög andel av de utbildade är kvinnor,
vilket väl speglar hur ojämställd arbetsmarknaden är i vård och omsorg och övriga kontaktyrken.
I PULS-projektet har 55 personer (37 kvinnor och 18 män) inom såväl privata som offentliga
arbetsgivare utbildats som handledare, med särskilt fokus på att personer med olika
funktionsnedsättningar ska kunna få en bra plats i arbetslivet och värderas för sin kompetens.
Utöver de som specificerats tillkommer ett antal olika mötesformer som spridningsmöten etc.
För strukturövergripande verksamhet sker mätning genom volymantal och i SUS registreras antal
utan könsfördelning. Antalet deltagare i strukturövergripande beräknas vara totalt 713 personer.
Insatser
Aktiv kraft har gett olika aktiviteter som inkluderar ACT, arbetsmarknadskunskap, enskilda
samtal, promenader ”walk and talk”, naturvistelse, yoga och träning på gym– med stor lokal
variation. Aktivitetsnivån för deltagare har varit låg från början för att sedan gradvis ökas under de
24 veckor deltagande kan pågå med mål att komma närmare möjlighet att arbeta eller ta del av
andra aktiviteter.
Studiesteget har bedrivits i Borås för att underlätta start och/slutförande av studier för kvinnor och
män som står särskilt långt från arbete.
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Projekt Puls har följt individer genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning.
Projektutbudet har getts lokalt med långtgående stöd och arbetsprofilanalyser till stöd för att
underlätta deltagarna att lära mer om sig själva och att kunna sikta mot relevanta arbeten.
Kontinuerliga flerpartssamtal och individuell handlingsplan har följts upp och reviderats under de
maximalt 12 månader som deltagande skett. För att underlätta målgruppens väg in i arbetslivet och
på arbetsplatserna har projektet haft kontakter med näringslivet och gett strukturinriktat stöd och
handledarutbildningar till arbetsgivare.
Gröna Vägen Framåt har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat
till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagare har arbetat utifrån egna handlingsplaner
med stöd av arbetsprofilanalyser kombinerat med ACT och arbetstränande naturbaserade
aktiviteter.
Det SKR-ägda ESF-projektet Moves har genomfört två separata grupputbildningar för unga
personer, där praktik långt hemifrån utgjort ett viktigt moment. Deltagande individer gjorde
förberedelser och stärktes mot arbete men utlandsvistelse ersattes med praktik i Sverige.
ACT, Acceptance Commitment Training, som metod och förhållningssätt löper som en röd tråd
genom alla förbundsfinansierade aktiviteter. Arbetsprofilanalyser med verktyget JobMatch Talent
har använts i PULS-projektet samt Gröna Vägen Framåt och förstärker ett tidigt jobbfokus för
deltagare i dessa aktiviteter. Det material som tidigare hämtats in och översatts från Vaeksthusets
forskningscenter och BIP-projektet i Danmark har fortsatt använts och spridits som metodmaterial
för att mäta och stimulera progression mot arbete i alla verksamheter.
Strukturövergripande delar inkluderas i varje projekt och är extra genomgående i ESF-projekt PRHälsa i hållbart arbetsliv. Projektet gav utbildningsinsatser och utvecklade organisationer för att
underlätta långsiktig kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv. Framförallt fick
personal i Sjuhärads kommuner del av projektets resurser i nära samverkan med kommunernas
egna satsningar. Västra Götalandsregionen har också nyttjat projektets kompetensutveckling.
En kartläggning har bekostats för att förstå varför utlandsfödda med bristande kunskap i svenska
språket inte utvecklas som förväntat mot de insatser de tar del av. Det finns en grupp av personer
som skulle behöva ta del av förbundets insatser, men idag inte kan göra det.
Spridningsinsatser, möten etc har ägt rum i begränsad omfattning.
Uppföljning och resultat för insatser
Individinriktade insatser har bidragit till ökad egenförsörjning och förbättrad arbetsförmåga.
Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.
Merparten av deltagare (55% av kvinnorna och 61% av männen) skrivs ut mot fortsatt
rehabilitering, vilket är relevant för pre-rehabiliterande insatser. Till följd av sjukdom avslutas
11% av kvinnorna respektive 8% av männen. Ett fåtal flyttar, blir föräldralediga eller blir utan
mätning av andra orsaker. 32% av kvinnorna och 26% av männen behöver inte fortsatt
rehabilitering efter genomgången aktivitet. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet
minskar försörjningsstödet. I övrigt ses ingen tydlig generell minskning i hur många personer som
är beroende av offentlig försörjning, men då mäts inte minskning av omfattning i utbetalda belopp.
Antalet förvärvsarbetande har ökat från 11 personer till 30, och studerande från 19 till 35. I antalet
som förvärvsarbetade när de kom in i aktivitet utgörs dessa även av personer med
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arbetsmarknadsanställning. Merparten av utskrivning mot arbete sker på kortare tid än fem
månader i aktivitet.
Eftersom årets medel till största del användes till pre-rehabiliterande verksamhet (i enlighet med
verksamhetsplan) är en begränsad ökning mot arbete och studier förväntad. Myndigheterna tar
vanligtvis vid med ordinarie insatser direkt efter utskrivning. Om mätningar istället skett i ett något
senare skede än direkt efter avslut uppger också en verksamhet att fler i arbete och studier skulle
kunna redovisas.
För att stödja de individer som behöver förbundets insatser har löpande kunskap kring aktuell
forskning inhämtats. Under året främst kring BIP-forskningen gjord av Vaeksthusets
forskningscenter i Köpenhamn. Förbundsfinansierade aktiviteter och uppföljning har fortsatt
utveckla och tillämpa metoder utifrån dessa forskningsresultat.
Aktiviteterna har haft ett tydligt jobbfokus vilket tidigt och tydligt introducerats till deltagarna
genom progressionsmätning. Olika delaktiviteter har getts parallellt och jobbfokuserade inslag
varvats med aktiviteter med social interaktion och för att stärka fysisk och psykisk hälsa. Schema
har så långt möjligt individanpassats. Handlingsplaner har byggts utifrån de behov som varje
deltagare har av utmaningar och aktivitet för att närma sig arbetsmarknaden så snabbt och
långsiktigt hållbart som möjligt.
Aktiviteter uppges ha lett till ökad aktivitetsförmåga och tilltro till individens egen förmåga, samt
inte minst en mer realistisk syn på egna förmågor, även om det inte genast leder hela vägen till
egenförsörjning. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, indikerar viss
måluppfyllelse ur individernas perspektiv. Ett fåtal deltagare har involverats i samband med
gemensamma konferenser och de berättade då om nyttan med de insatser de tagit del av, och hur
krav och ansvar bidragit till att stärka dem.
Samverkan fungerar generellt väl vad gäller enskilda ärenden.
Någon verksamhet har under året haft månadsvisa samråd med handläggare från
Arbetsförmedlingen, IFO och VGregion (rehabkoordinator) med syftet att lyfta ärenden som
riskerar att falla mellan stolarna och tydliggöra vem som gör vad. Denna samverkan har enligt
verksamheten fallit väl ut.
Verksamheterna uppger att de haft bra stöd i metoderna som används och att personal för
samordningsförbundet givit snabb återkoppling vid behov. Förbundet har kunnat bistå med
handfasta råd kring hur utförare förväntas agera inom Aktiv Kraft för att hantera olika
deltagarfrågor.
Metoddagar värderas högt av flertalet och har bidragit till samverkan och att bibehålla och fylla på
kompetens. Detta medverkade till en fortsatt hög kvalitet i arbetet. Chefer uppger att det skapat
mervärde för såväl chefer som personal och ser att det varit ett värdefullt stöd i och inför
implementering av PULS. Förbundet och utförande parter har medfinansierat insatser i
övergångsskedet vilket i likhet med annan projektdrift har en viss eftersläpning. Över tid kommer
PULS-modellen att ingå som en del i Aktiv Kraft för en begränsad yngre del av målgruppen.
De ESF-finansierade projekten har haft externa utvärderare som följt projekten och dess
verksamhet. Utvärderarna gav kontinuerlig dialog och rapporter. För PULS-projektet hölls
lärseminarie den 27 maj. På seminariet fanns både projektdeltagare, personal, projektledning och
styrelserepresentanter som alla var med och bidrog av sina erfarenheter och tankar kring projektet.
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Trots svårigheterna med att verka i en pandemi rapporterar såväl utförare som deltagande
verksamheter och individer om att kompetensutvecklingen i projekt PR- hälsa i hållbart arbetsliv
varit gynnsam, vilket bekräftas av projektets utvärderare för de delar som hittills kunnat följas.
Det är tacksamt att notera att förbundet gällande både individinriktad och strukturövergripande
verksamhet fått ett flertal grupper med väldigt nöja projektdeltagare.
Summerande analys av förbundets samlade driftsmål och finansiella mål
Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både
kvinnor och män i enlighet med verksamhetsplan. Verksamheterna har gett förutsättningar till
flexibla och personligt anpassade lösningar.
Drygt 70% av förbundets kostnader ägnas åt pre-rehabiliterande verksamhet, vilket gör det logiskt
att en hög andel deltagare skrivs ut mot fortsatt rehabilitering. Progressionsmätning har under året
utvärderats inom projekt PULS och för projektets deltagare kan en tydlig ökning av deras
förutsättningar att närma sig arbete påvisats. För flertalet individer kan dock inga framgångar
mätas genom SUS-data. Projektets utvärderare betonar att det finns könsskillnader, men att både
kvinnor och män har en tydlig progression mot arbete.
Knappt tio procent av förbundets omkostnader avser verksamheter som har till mål att föra
individer direkt vidare mot arbete eller studier, varför måluppfyllelse kan påvisas trots ett lågt antal
berörda individer. Deltagare i Moves ingick exempelvis i en i dubbel bemärkelse begränsad
målgrupp. Aktivitet bekostas till ett fåtal under ett begränsat antal veckor och trots komplex
problembild lyckas flera av individerna nå de mål som finns för verksamheten.
Styrelsen bedömer att antalet individer som nyttjat insatserna är i underkant mot vad som är önskat
och möjligt, men att de övergripande verksamhetsmässiga mål som satts upp för 2021 i
verksamhetsplan för 2021–2023 har uppnåtts.
Ekonomiskt har budgeten följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.
Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.
Genom projektdrift vid sidan av parternas egna tillförda medel har dock förbundets möjliga
resurser kunnat ökas med dryga 50% utöver vad förbundets medlemmar tillsammans bekostar.
Att drift sker genom att medlemmarna tillför förbundet personella tjänster och utför verksamhet
genom kostnadsneutrala avtal bedöms vara en god grund för kostnadseffektiv drift. De delar av
verksamheten som istället är beroende av inköp eller upphandling konkurrensutsätts.
Eget kapital sett enbart mot medlemmars tillförda medel ligger något högt, men sammanräknat
medel för total drift är förbundets eget kapital inom den rekommenderade så kallade trappa som
fastställts av nationella rådet. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar
handlingsfrihet och medger fortsatt verksamhetsdrift och projektdrift inför 2022. Målet om ett
tillräckligt eget kapital och att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts.
Sammantaget finansiella och verksamhetsmässiga resultat bedömer styrelsen att förbundet svarar
upp till en god ekonomisk hushållning.
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Balanskravsresultat
93 tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
- 0 kr
Samtliga realisationsvinster
+ 0 kr
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ 0 kr
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ 0 kr
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- 0 kr
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
= 93 tkr
Balanskravsresultat

1.6

Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har inga egna anställda men kansliet bemannas med följande tjänster:
Förbundschef ansvarar för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar, och
har i detta stöd av en biträdande. Projektledare har delansvar för de respektive projekt som de
företräder. Ekonom och Administratör hanterar den många gånger omfattande redovisning som
projekt medför. Därutöver finns projektmedarbetare med olika uppdrag inom respektive projekt.
Både hel- och deltidsarbete förekommer bland de åtta kvinnor och en man som arbetar för
gemensam övergripande administration och projektdrift. Förbundet har köpt tjänster i enlighet med
sina antagna riktlinjer för rekrytering av personal. Främst köps tjänster genom olika kommuner i
området och ett projekt handhas genom Region Västra Götaland.
Förbundets styrelse är inte formell arbetsgivare, men ett arbetsmiljöansvar följer med kansliets
drift. Förbundet hyr för kansliet lokaler genom en extern hyresvärd och har därmed egna ytor för
kontor och mindre möten, utbildningar etc.

1.7 Förväntad utveckling
Förbundet har över åren tagit till sig och arbetat vidare med evidensbaserade metoder samt drivit
projekt för att stärka deltagare och strukturövergripande utveckling. Både metodutvecklingsarbete
och projektdrift kommer att fortsätta vid sidan av den basverksamhet som finns i varje kommun
och som är grunden till att utvecklingsprojekt kan bedrivas i förbundsregi.
Projekt ”Puls” är ett treårigt PO2projekt och liksom PO1projektet ”PR-Hälsa i hållbart arbetsliv”
pågår det till 2022-02-28. Genom SKR drivs ESF-projektet Moves som efter en förlängning pågår
fram till halvårsskiftet 2022. Ytterligare socialfondsmedel kommer förbundet till del genom
Leader-Sjuhärad som finansiär till undersköterske-utbildningen Män i hälsa.
Under året har förbundet sökt och fått ännu ett projekt beviljat vilket ligger på framtiden att
utveckla och förvalta. Det är ytterligare ett ESF-projekt som borgar för en vidareutveckling av
Män i hälsa och PR Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet heter PRIA- Positiv riktning i arbetsliv,
och förväntas bidra till ytterligare strategiska satsningar som kommer förbundets medlemmar och
Sverige i stort till del.
Ekonomiskt innebär projektdrift att mer medel omsätts. Återbetalning görs i efterhand, efter
prövning från respektive finansiär. Ofta görs även åtaganden gällande annat än de faktiska utgifter
som sker och medfinansiering kan vara större än den kostnadsersättning som kan sökas.
Det innebär ekonomiska risker som kan vara mångfalt större än de medel som tillförs. Förbundet
har ett tillräckligt eget kapital och har beräknat att kunna bära de risker projektdriften innebär utan
att därmed riskera den ordinarie kontinuerliga drift som är förbundets viktiga bas.
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Förbundet har under året passerat sina första10 år och över åren ackumulerat beviljats nära 100
miljoner kr i socialfondsmedel att komplettera medlemmarnas egna medel med. Förväntningen
framåt är att dessa medel fortsätter att hållbart medföra utveckling i Sjuhärad
När projektsatsningarna fasas ut förväntas parterna i likhet med tidigare år absorbera och
implementera de metoder som utvecklats. En hög andel av dessa är inte kostnadsdrivande när det
väl finns kunskap inom respektive organisation, och det förväntas omvänt ge ett tillskott av
nyttoeffekter hos de parter som anammar kunskaperna.

2. Resultaträkning
Utfall
jan-dec 2021

Utfall
jan-dec 2020

Intäkter
Män i Hälsa
Positiv Rörelse
PULS
Moves
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter
Kostnader
Arvoden
Reseersättning
Sociala avgifter
Övriga Personalkostnader
Verksamhetsanknutna kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Verksamhetens kostnader
RES1

Verksamhetens nettokostnad
Erhållna bidrag från huvudmännen
Övriga finansiella intäkter
Övriga finansiella kostnader
Summa Finansiella intäkter/kostnader

17 325,75
3 859 100,00
6 039 544,00
942 852,00
-12,04 Not 1
10 858 809,71

0,00
3 043 422,00
5 675 720,00
904 722,00
-8,09
9 623 855,91

-121 218,00
-1 816,25
-32 546,00
-1 068 116,85
-28 152 438,19 Not 2
-160 124,65
-261 130,69 Not 3
-29 797 390,63

-126 493,05
-3 518,30
-32 585,00
-1 105 451,78
-26 569 726,48
-161 336,16
-276 281,15
-28 275 391,92

-18 938 580,92
19 032 000,00
1 108,80
-2 002,52
19 031 106,28

-18 651 536,01
19 032 000,00
1 420,91
-3 700,08
19 029 720,83

RES2

Res före extraordinära poster o spec beslut

92 525,36

378 184,82

RES3

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT

0,00
0,00
92 525,36

0,00
0,00
378 184,82
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3. Balansräkning
Ingående
balans
2021-01-01

Utgående
balans
2021-12-31

Förändring

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

4 371 891,00
8 192 871,34
12 564 762,34

-38 277,00
2 613 249,93
2 574 972,93

4 333 614,00 Not 1
10 806 121,27 Not 2
15 139 735,27

SUMMA TILLGÅNGAR

12 564 762,34

2 574 972,93

15 139 735,27

3 750 414,13
3 750 414,13

0,00
92 525,36
92 525,36

3 750 414,13
92 525,36
3 842 939,49

8 814 348,21
8 814 348,21

2 482 447,57
2 482 447,57

11 296 795,78 Not 3
11 296 795,78

12 564 762,34

2 574 972,93

15 139 735,27

EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVS.oSKULDER

4. Kassaflödesanalys
2021

2020

Löpande verksamhet
92 525,36
92 525,36

378 184,82
378 184,82

38 277,00
2 482 447,57

-576 736,00
2 060 426,38

2 520 724,57

1 483 690,38

Investeringar

0
0

0
0

Långfristiga fordringar

0

0

Långfristiga skulder

0
0

0
0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

2 613 249,93

1 861 875,20

Årets resultat
Kassaflöde från löpande verksamhet
Förändring av rörelsekapital
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
Överlåtelse inkomster
Förändring av rörelsekapital
Investeringar
Investeringsnetto
Finansieringar

Finansieringsnetto
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5. Driftsredovisning
Förbundets medlemsbudget för 2021 omfattar19 032 tkr plus extern projektdrift.
Även detta år har vissa omkostnader ställts in/skjutits fram till följd av Coronarestriktioner.
Ett antal utbildningar har prioriterats och bokats i ett slutskede av året med planerat slutförande i
början av nästkommande år och förbundet har inte till fullo utfört all beräknad projektverksamhet.

Belopp
tkr

Utfall 2021

Budget
2021

Avvikelse Utfall 2020
2021

Intäkt

Kostnad Netto

Netto*

UtfallBudget
netto

Intäkt

Kostnad Netto

-18 939
-10 859
-29 798

0
0
0

93
0
93

19 032
9 624
28 656

-18 654
-9 624
-28 278

Ordinarie 19 032
10 859
Projekt
29 891
Summa

93
0
93

378
0
378

Uppföljning per kostnadsställe
Utfall
jan-dec
2021

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område

Budget
jan-dec
2021

Avvikelse
jan-dec
2021

1001

Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-163

-180

17

1003

Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)

-129

-160

31

1010

Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)

-1 352

-1 322

-30

3001

Aktiv Kraft Borås

-4 700

-4 700

0

3004

Kartläggning språksvaga

-176

-300

124

3005

Utbildning/Utveckling

-403

-200

-203

3006

Gröna Vägen Framåt

-1 996

-2 000

4

3008

Aktiv Kraft Mark

-2 370

-2 370

0

3011

Aktiv Kraft Bollebygd

-650

-650

0

3013

Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo

-1 548

-1 550

2

3016

Aktiv Kraft Ulricehamn

-1 650

-1 650

0

3018

Aktiv Kraft Vårgårda

-800

-800

0

3019

Aktiv Kraft Herrljunga

-650

-650

0

3045

Studiesteget i Borås

-700

-700

0

-1 650
-18 939

-1 800
-19 032

150
93

Medfinansiering till ESF Projekt
Summa

När budgeten beslutades var avsikten ett +/- 0 resultat, inräknat att tillskjuta 1,8 miljoner till
pågående ESF-projekt. Medfinansiering till ESF-projekt är lägre än budgeterat och förbundet gör
ett positivt resultat på 93 tkr. Intäkter har bokats upp med avdrag för osäkerhet i kostnadstäckning
och föregående års uppbokningar av medfinansiering kvarstår för att kunna täcka åtaganden inom
projekten utan att belasta förbundets kapital negativt. Projekten har ännu inte slutredovisats.
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Nettokostnad och finansnetto i tkr per område

2021-01-01 – 2021-12-31

Utfall
jan-dec
2021

3041

Moves, Faktiska

-230

3042

Moves, Schablonbaserade

3046

Leader Män i hälsa

3047

Positiv Rörelse -faktiska

-1 303

3048

Positiv Rörelse -Schablonbaserade

-1 996

3049

Puls

-7 365

-1 443
-172

varav förbundet medfinansierar
Summa

1 650
-10 859

(Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte upparbetad
medfinansiering i form av deltagartid eller andra värden som tillförts inom projekten.)

6. Noter
6.1 Noter Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning i tillämpliga delar.
Revisorskostnader
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de
kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.
Den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning i årsredovisningen är

Kommunal granskning, förtroendevald och biträden:
Statlig granskning:

2021
35349
28 000

2020
38737
28 000

6.2 Noter Resultaträkning
Not 1 Övriga intäkter
3740 Öres- och kronutjämning
Summa:
Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader
5544 Verksamhetsank. utbildn./kurs /konferenskostn.
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil
Summa:

Bryggaregatan 8, 503 38 Borås

www.sjusam.se

Jan-dec 2021
-12,04
-12,04

Jan-dec 2020
-8,09
-8,09

Jan-dec 2021
-14 234,55
-26 851 629,29
-109 399,21
-242 194,61
-716 160,33
-218 820,20
0
-28 152 438,19

Jan-dec 2020
-76 652,67
-23 804 175,90
-1 852 328,68
-108 044,66
-702 429,87
-20 992,50
-5 102,20
-26 569 726,48
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Not 3 Övriga kostnader
6230 Datakommunikation
6412 Möbler
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar
6419 Övriga förbrukningsinventarier
6451 Kontorsmaterial
6471 Trycksaker
6911 Kostnader för information
7071 Representation (ej personal)
7212 Tele, mobil
7541 IT-tjänster
7551 Konsultarvoden spec utredn
7599 Övriga tjänster
7619 Övriga kostnader
Summa:

Jan-dec 2021
-32 774,15
0
-2 500,00
-26 550,00
-10 902,40
0
-8416,2
-31,15
-5 733,45
-5 809,66
-69 151,76
-82 886,17
-16 375,75
-261 130,69

2021-01-01 – 2021-12-31

Jan-dec 2020
-12 473,53
-6 800,00
0
-8 999,09
-5 195,99
-700
-9 202,70
-1 923,93
-17 957,27
-9 237,50
-90 939,50
-85 280,10
-27 571,54
-276 281,15

6.3 Noter balansräkning
UB 2021-12-31
Not 1: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar hos ledamöter
Redovisningskonto, Ludvikamoms
Upplupna intäkter
Summa:

UB 2020-12-31

1 569 750,00
145,00
63 808,00
2 699 911,00
4 333 614,00

2 543 384,00
0
75 296,00
1 753 211,00
4 371 891,00

Not 2: Likvida medel
1920 Plusgiro Nordea
1930 Bankgiro Swedbank
1970 Företagskonto
Summma:

25 338,60
8 561 998,90
2 218 783,77
10 806 121,27

9 173,87
5 966 022,50
2 217 674,97
8 192 871,34

Not 3: Kortfristiga skulder
2411 Leverantörsskulder
2991 Upplupna kostnader
Summa:

4 571 929,38
6 724 866,40
11 296 795,78

5 610 966,97
3 203 381,24
8 814 348,21

1511
1610
1687
1712
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7. Styrelsens underskrift
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader,
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. (Uppdraget som ledamot är ett personligt mandat
och underskrift sker därför inte i egenskap av representant för en myndighet, utan från personens
roll i Samordningsförbundets styrelse, därav parenteser nedan)

Borås 2022- 01 - 25

……………………………………………..
Sofia Sandänger
Ordförande
(Försäkringskassan)

……………………………………………..
Cecilia Andersson
Vice Ordförande
(Västra Götalandsregionen)

……………………………………………..
Gunilla Blomgren
Ledamot
(Kommunerna; Tranemo kommun)

……………………………………………..
Jonas Ryhr
Ledamot
(Arbetsförmedlingen)

Bryggaregatan 8, 503 38 Borås

www.sjusam.se

Org.nr. 22 20 00 – 2105

sid

19

Granskning av Sjuhärads
Samordningsförbunds
Årsredovisning 2021

20
21

Revisionskontoret• Borås
Rapport

Anna Sandström
Anna Duong

Borås Stad | Revisionskontoret •

Innehåll
1 INLEDNING

3

1.1 Syfte och revisionsfrågor

3

1.2 Avgränsningar

4

1.3 Revisionskriterier

4

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse

4

1.5 Metod		

5

1.6 Projektorganisation

5

2 GRANSKNINGSRESULTAT

6

2.1 Årsredovisning

6

2.2 Förvaltningsberättelse

6

2.3 Redovisningsprinciper

7

2.4 Resultaträkning

7

2.4.1 Ekonomiskt resultat

7

2.4.2 Verifikationer och stickprov

7

2.5 Balansräkning

8

2.6 Kassaflödesanalys

8

2.7 Drift- och investeringsredovisning

8

2.8 Balanskrav

8

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

8

2.10 Bedömning av Förbundsstyrelsens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 9
2.11 Övriga iakttagelser

9

2.12 Måluppfyllelse

9

2.13 Intern kontroll

11

3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

11

2

Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål och prioriterade insatser som Förbundsstyrelsen beslutat i
verksamhetsplanen för år 2021.
Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.
Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns
Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige underlag för uppföljning och styrning
av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Det är även
ett underlag för respektive fullmäktiges ansvarsprövning av Sjuhärads Samordningsförbund.
Ställningstagandena i revisorernas revisionsberättelse utgår från en samlad bedömning av all
den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning
(RKR) som används i granskningen.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?
o

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)
o Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?
o

Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att förbundsstyrelsens beslutade
mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning
uppnåtts?
• Granskningen kommer även avse nedanstående områden:
o
o
o
o
o
o

Förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
Resultaträkning.
Kassaflödesanalys.
Balansräkning.
Väsentliga personalförhållanden.
Intern kontroll.
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Granskning av verksamheten
I årets granskning har revisorerna beslutat om en särskild bevakning av förbundets verksamhetsmål i förhållande till förbundets uppställda mål för god ekonomiskt hushållning. Bevakningen
avser i huvudsak:

• Uppföljning och kontroll av förbundets verksamhetsmål.
• Utvärdering av genomförda rehabiliteringsinsatser.
• Uppföljning och kontroll av pågående projekt.
• Rapportering och uppföljning till styrelsen.

1.2 Avgränsningar
Avgränsningar finns i samband med Sjuhärads Samordningsförbunds storlek exempelvis gällande
väsentliga personalförhållanden.

1.3 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210), kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s.
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser
Sjuhärads Samordningsförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)
Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i års
redovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund är ansvarig.
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1.5 Metod
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för
väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 Granskning av
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större
avvikelser under 2021 har utförts.
En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har
avstämningar, stickprov, bankåtaganden samt kontroll av moms- och skatteredovisning utförts.
Granskning av förbundets pensionsåtagande genomförs inte då anställda på kontoret inköps
som tjänster i förbundet och pensionsredovisning åligger deras arbetsgivare. Granskning av
förbundets investeringsredovisning genomförs inte heller då förbundet inte har några materiella
investeringar i den bemärkelsen.
Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads Samordningsförbund.

1.6 Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1

Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Region
Sörmland använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska
Samordningsförbund upprätta en årsredovisning.
En årsredovisning ska bestå av:
• en resultaträkning,

• en balansräkning,
• en kassaflödesanalys,
• noter,
• en driftredovisning,
• en investeringsredovisning, och
• en förvaltningsberättelse
Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en investeringsredovisning. Revisionskontoret
bedömer att årsredovisningen, med undantag av investeringsredovisning som inte är aktuellt
för förbundet, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och
redovisningslagen och god redovisningssed.
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse innehålla följande delar:

• Utvecklingen av verksamheten
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
• Händelser av väsentlig betydelse
• Förväntad utveckling
• Väsentliga personalförhållanden
• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
• God ekonomisk hushållning
• Ekonomisk ställning
• Balanskravsresultat
I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning i huvudsak följer
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som
anges i lagstiftningen.
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Revisionskontoret noterar att väsentliga personalförhållanden är undantagna från redovisning
då kansliets personal är färre än tio personer enligt undantag i 11 kap. § 6 LKBR.
Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning innehåller en sammanställning av mål, projekt och aktiviteter. I årsredovisningen
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under
2021.
Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar ett överskott på 92,5 tkr för perioden 2021-01-01 –
2021-12-31. Överskottet beror i huvudsak att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras
som planerat under året.
2.4.2 Verifikationer och stickprov
Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en kommun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges i
3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande
fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med
hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt
upprättad hänvisningsverifikation.
Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts,
när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om
handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt
var dessa finns tillgängliga.
Revisionskontoret har genomfört stickprov på samtliga av förbundets reskontra, totalt har 47
stickprov genomförts. Revisionskontoret noterar att ett tiotal stickprov har behövt kompletteras
med sidoordnad bokföring av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl.
Uppgifterna har levererats på skyndsamt sätt av tjänstepersoner på Sjuhärads Samordningsförbund.
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2.5 Balansräkning
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller Sam
ordningsförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för
räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom
linjen.
Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Årets
resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Årets resultat från 2019
och 2020 har ombokats 2021. Revisionskontorets samlade bedömning är att balansräkningen i
allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för
att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet uppgår per den 2021-12-31 till 3,84 mnkr och
uppfyller därmed förbundsstyrelsens bedömningar.

2.6 Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller Samordningsförbundets
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. I kassaflödesanalysen ska anges belopp för motsvarande post för det föregående räkenskapsåret.
Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys
och i allt väsentligt överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

2.7 Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen
ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investeringsverksamhet.
Revisionskontoret noterar att det finns en driftredovisning i Sjuhärads Samordningsförbunds
årsredovisning. Förbundet inte har några investeringar och upprättar därmed ingen investeringsredovisning.

2.8 Balanskrav
Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som
redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att
inte reglera ett negativt resultat.
Revisionskontoret noterar att förbundet följer LKBR och RKR där balanskravsutredningen i
årsredovisningen redovisar ett positivt resultat om 92,5 tkr och är korrekt uppställd.

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer
med god redovisningssed.
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Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutet ska
vara genomfört. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.10 Bedömning av Förbundsstyrelsens mål med betydelse av
god ekonomisk hushållning
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och samordningsförbund att det ska fastställas mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts.
Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål;

1. Förbundets ekonomi ska vara i balans
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 2 mnkr.
Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds budget och årsredovisning har en
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår de två uppsatta finansiella målen.
Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.11 Övriga iakttagelser
Enligt förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund § 13 Budget framgår det att budgeten
ska innehålla en detaljerad budget för innevarande budgetår samt en plan för ekonomin under
den kommande treårsperioden.
Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2021 innehåller budget för åren 20192021, dock saknas budget för år 2022.

2.12 Måluppfyllelse
Sjuhärads Samordningsförbunds målarbete
Sjuhärads Samordningsförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och
fastställs av respektive medlemskommuns/regions fullmäktige. Förbundsstyrelsen har beslutat
om det övergripande målet; Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnande
bedömningar och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas
organisationer.2
Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2021-2023 fastställt följande
tretton mål för förbundet:3

• För verksamheterna:
o
o
2
3

aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda
och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och
kvantitativa mål.
Ökad samverkan mellan parterna.

Verksamhetsplan 2020-2022, kap. 3, sid 4
Ibid.
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• För samhället:
o
o

Minskad ohälsa och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende av
offentlig försörjning.
Fler förvärvsarbetar.

• För individen:
o

Förberedande,
• Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället
• Ökad självkänsla och självförtroende
• Förbättrad hälsa och livskvalitet
o Kartläggande,
• insikt om hinder/begränsningar, resurser/förutsättningar och aktivitetsförmåga
• ökad möjlighet till att överbrygga svårigheter och öka aktivitetsförmåga
o Rehabilitering till arbete/studier,
• ökad grad av långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier
• ökad disponibel inkomst
o Förebyggande
• behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället
• behålla eller öka hälsa och livskvalitet
Uppföljning av måluppfyllelse: Insatser rapporteras med in- och utflöden samt resultat i SUS (sektorsövergripande uppföljningssystem), mätning av progression mot arbete tillämpas för projekten, vissa
verksamheter använder enkäter för ytterligare uppföljning av mjuka värden, utförare av aktiviteter
lämnar in självvärderingsrapport vid årets slut samt att syfte ska finnas mellan insatser och resultat.
Förbundet redovisar deltagare och resultat av insatser. Merparten av deltagare skrivs ut mot fortsatt
rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas en viss procent. Bland deltagare som skrivits ut
efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I kvantitativa mått har antalet förvärvsarbetande
ökat från 11 personer till 30 och studerande från 19 personer till 35 personer.
I verksamhetsplan och årsredovisning finns inga kvantitativa mål angivna.
Gällande kvalitativa mål anger förbundet i årsredovisningen att effekterna av strukturövergripande
insatser är bra. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder, exempelvis progressionsmetoden, som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåtts. Inga konkreta sammanställningar av dessa enkäter/utvärderingar finns angivna i årsredovisningen. Sammanställningar
av dessa delar finns istället i en sidoordnad redovisning.
Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska
mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Samordningsförbundet har också i
huvudsak redogjort för de olika projektens måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål.
Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de
beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets
individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret noterar att en ny omarbetad
verksamhetsplan från år 2022-2024 är beslutad den 24 november 2021 av Förbundsstyrelsen.
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Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads Samordningsförbund överlag har redovisat vad de
gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet
har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning
om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte
kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och
resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser.

2.13 Intern kontroll
Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt verksamhetsplan. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har vidare ansvar för att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av
Förbundsstyrelsen den 2 februari 2021. Förbundsstyrelsen har genomfört en egen riskanalys
som legat till grund för internkontrollplanen.
Sjuhärads samordningsförbund har genomfört löpande uppföljning av den interna kontrollen och
rapporterat till Förbundsstyrelsen tre gånger under året. Uppföljning av den interna kontrollen
är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utgå
ifrån lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal
bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God
redovisningssed. Revisorerna ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål
som Förbundsstyrelsen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Förbundsstyrelsens
analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av styrelsens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika
underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys, plan för intern kontroll samt dess
uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit
riktade mot förbundet under året.
Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de
krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning.
Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med
LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och
uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning men specifikationerna finns i
sidoordnad form.
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar
i årsredovisningen.
För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott om 92,5 tkr. Överskottet beror i huvudsak på
att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.
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Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande strategiskt mål. Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå
det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om
tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp
i verksamhetsplan 2021–2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för
de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets
individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads
Samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet samt
uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen. Revisionsnoterar att en ny verksamhetsplan
avseende år 2022–2024 är beslutad av Förbundsstyrelsen.
Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovisning 2021 båda har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar
att förbundet uppnår sina två finansiella mål. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk
hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets
ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Revisionskontoret noterar att det saknas
en analys av måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.
Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av
Förbundsstyrelsen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan
för intern kontroll. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad.
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. Uppföljning av den interna kontrollen är beslutad av Förbundsstyrelsen 25
januari 2022.
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig
redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att
Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte
att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer Revisionskontoret att redovisningen av
verksamhetsresultaten i huvudsak är förenliga med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt.
Revisionskontoret förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med
mätbara verksamhetsmål som bör följas upp i årsredovisningen.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
Borås 2022-02-10

Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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REVISIONSKONTORET
Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 56 E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

Revisorerna
Sjuhärads Samordningsförbund

Till
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund
Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner i
Sjuhärads Samordningsförbund
Regionfullmäktige i Västra Götaland

Revisionsberättelse för Sjuhärads
Samordningsförbund år 2021
Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads
Samordningsförbund (organisationsnummer 222000 – 2105) för verksamhetsåret 2021. Uppdraget är vidare
att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll. Revisorns ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är
tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag
om kommunal bokföring och redovisning, God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas rapporten Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2021.
Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som finns
för resultat- och balansräkning. Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt
har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att
specifikationer och uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning men specifikationerna
finns i sidoordnad form.
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska
redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13
Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.
För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott om 92,5 tkr. Överskottet beror i huvudsak på att alla
aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.

Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande strategiskt mål.
Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte
i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021–2023 har uppnåtts eller
ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för
insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. Jag bedömer
att Sjuhärads Samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet
samt uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen. Jag noterar att en ny verksamhetsplan avseende år
2022–2024 är beslutad av Förbundsstyrelsen.
Jag noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovisning 2021 båda har en
skrivning om god ekonomisk hushållning. Jag konstaterar att förbundet uppnår sina två finansiella mål.
Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Min bedömning är att
förbundets ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Jag noterar att det saknas en analys av måluppfyllelsen
gällande verksamhetsmålen.
Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Förbundsstyrelsen.
Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Styrelsen har
genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. Uppföljning av den interna kontrollen
är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022.
Jag bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga
händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2021
redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer jag att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. Jag
förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med mätbara verksamhetsmål som bör
följas upp i årsredovisningen.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 2022-02-10

Bo-Lennart Bäcklund
Revisor för medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen

Bilaga:
Rapport Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2021.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-04-07

§ 51 Bolagsordning för Kommunassurans Syds Försäkrings AB
KS/2022:100
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syds Försäkrings AB (orgnr.
516406-0294)

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
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en av de 72
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom
ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att
nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas
Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12
maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är
inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av
bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får
teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är
att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget
ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-04-07
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB
(utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-16
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av
ändringar samt med kommentarer

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Kommunassurans Syd Försäkring AB, info@ksfab.se

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2022-03-16
Dnr: KS/2022:100

Tjänsteskrivelse om ny bolagsorgning i
Kommunassurans Syds Försäkrings AB
Förslag till beslut
•

Godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syds Försäkrings AB
(orgnr. 516406-0294)

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
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av
möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för
administration av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning
av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer
att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget.
Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas.
Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade även
oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av
justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är
utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får teckna till att även
omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att
möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala
elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos
Finansinspektionen.

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är
olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av
mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med
omröstning från distans ska tillåtas framöver.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-16
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med
markering av ändringar samt med kommentarer

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Kommunassurans Syd Försäkring AB, info@ksfab.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall
Sektionschef/kommunchef

Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist

Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB,
organisationsnummer 516406-0294
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande
kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets
förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

§ 4 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda,
meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser1 och grupper2.
Direkt Försäkring
Försäkringsklass 1
Försäkringsklass 4
Försäkringsklass 5
Försäkringsklass 6
Försäkringsklass 7
Försäkringsklass 8
Försäkringsklass 9
Försäkringsklass 11
Försäkringsklass 12
Försäkringsklass 13
Försäkringsklass 16
Försäkringsklass 17

1

Olycksfall
Spårfordon
Luftfartyg
Fartyg
Godstransport
Brand och naturkrafter
Annan sakskada
Luftfartygsansvar
Fartygsansvar
Allmän ansvarighet
Annan förmögenhetsskada
Rättsskydd

Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska
vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet.
Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.
2

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring.
Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring.
Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring.
Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom.
Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.
Mottagen återförsäkring
Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med
annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent.
Bolaget
- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.
- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor.
- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd.
- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller
till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget.
- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning
än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning,
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd
säkerställs på kort och lång sikt.
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer
som framgår av 2 kap. kommunallagen

§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst
etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 6 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse
utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en
ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice
ordförande.
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två
tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de
närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela
antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och
verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av
årsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisorer
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter
allmänna val för en tid av högst fyra år.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både
fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om
deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur.
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per
post före stämman.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Av kallelsen ska följande framgå.
1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt
inte ska kunna utövas från distans.
2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte
ska kunna utövas per post.

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på
bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts.

§ 14 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet styrelseledamöter
Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och revisorssuppleant
I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551),
försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.
Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens m.m.
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1.
2.
3.

Ram för upptagande av krediter
Ställande av säkerhet i form av pant
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i
övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman
och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet

utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor
vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

§ 16 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att
närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda
som stämmoombud för aktieägare.
- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef,
säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen,
försäkringsansvarig eller motsvarande
- Bolagets vice verkställande direktör
- Bolagets ekonomichef
- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska
delta vid stämman
- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare
Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta
att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa
förhandlingarna vid den enskilda punkten.
Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten.

§ 17 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören
tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska
framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 18 Underställning m m
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska
ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma.
För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut
godkännas av samtliga aktieägare.
- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma
ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

§ 19 Överlåtelse av aktier och hembud
Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om
samtycke avser.
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget
ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor
för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska
bolaget meddela beslut i frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan
vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare
som begärt samtycke.
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den
tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska
aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas
om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget,
med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits,
aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav
bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som,
om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän
stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt
Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)
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Bolagsordning 2018

Förslag till bolagsordning 2022

§ 1 Firma

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är
Kommunassurans Syd Försäkrings
AB.

Bolagets företagsnamn är
Kommunassurans Försäkring AB.

Kommentarer till förslagen.

Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till
Kommunassurans Försäkring AB.
Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i
bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget
”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans”
år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var
inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från
Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget.
”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det
kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet
kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till
vänster (inte del av bolagsordningen).
Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet
firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn.

§ 2 Styrelsens säte

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets
verksamhet

§ 3 Ändamålet med bolagets
verksamhet

Bolagets syfte är inte att bereda vinst
till aktieägarna utan att erbjuda dessa
ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst
till aktieägarna utan att tillhandhålla
aktieägande kommuner, regioner och
deras organisationer tjänster inom
risk- och försäkringsområdet.

Bolaget kan även erbjuda ett
välanpassat försäkringsskydd till de
juridiska personer som helt eller till
majoritet ägs av de kommuner och
landsting/regioner som ingår som
aktieägare i bolaget och kontrolleras av
dessa kommuner/landsting/regioner.

Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan
regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i
denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera
vinst/avkastning.
Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet.

Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4.
”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket.

Bolaget skall tillföra de försäkrade
ökad kompetens inom
försäkringsområdet och
vara en resurs inom försäkringsfrågor.
I händelse av bolagets likvidation ska
vinst och bolagets behållning, efter det
att bolagets förpliktelser fullgjorts,
fördelas mellan aktieägarna i
förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett
redan existerande bolag.

Stycket föreslås flyttas till § 4.

I händelse av bolagets likvidation ska
vinst och bolagets behållning, efter det
att bolagets förpliktelser fullgjorts,
fördelas mellan aktieägarna i
förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

Ingen ändring föreslås.

§ 4 Verksamhetsföremål

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål att, med
begränsning till ägarnas egna risker
och egna anställda, meddela försäkring
hänförlig till följande
försäkringsklasser och grupper:

Bolaget har till föremål att, med
begränsning till ägarnas egna risker
och egna anställda, meddela försäkring
hänförlig till följande
försäkringsklasser1 och grupper2.

Direkt försäkring
Grupp e)
Försäkring mot brand och
annan skada på egendom
FK 6
Fartyg
FK 13
Allmän ansvarighet
FK 16
Annan förmögenhetsskada

Direkt försäkring
FK 1
Olycksfall
FK 4
Spårfordon
FK 5
Luftfartyg
FK 6
Fartyg
FK 7
Godstransport
FK 8
Brand och naturkrafter
FK 9
Annan sakskada
FK 11 Luftfartygsansvar
FK 12 Fartygsansvar
FK 13 Allmän ansvarighet
FK 16 Annan förmögenhetsskada
FK 17 Rättsskydd

Anm. Ordet ”Försäkringsklass”
förkortas av utrymmesskäl i § 4 i
denna handling till ”FK”. I slutlig
version kommer ”FK” att ersättas av
”Försäkringsklass”.

Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda
ägarkommunerna försäkring, avseende
a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1)
b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte
ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass,
c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda
drönare
d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar,
e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare
(försäkringsklass 11),
f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den
möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar
g. rättsskydd (försäkringsklass 17).
I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som
är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som
får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa
klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras
som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen
och tillståndet således en teknikalitet.
Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där
även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs.
Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att
ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon
(andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen
och 18. assistans.

1

Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än
en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.
2

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp
b), Motorfordonsförsäkring.
Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12
utgör grupp c), Sjö- och
transportförsäkring.
Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör
grupp d), Luftfartsförsäkring.
Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp
e), Försäkring mot brand och annan
skada på egendom.
Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör
grupp f), Ansvarsförsäkring.

Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav
enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk
betydelse.

Mottagen återförsäkring
Samma försäkringsklasser och grupper
som för direkt försäkring, dock enbart
med annat försäkringsföretag utan
privat ägarintresse som cedent.

Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet
att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om
återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men
för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om
Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar
lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i
Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av
verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser
således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att
det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om
att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan
vid något tillfälle skulle bli aktuell.
(Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.)

I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att
försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken
Direkt försäkring på föregående sida).

Bolaget
• ska tillföra de försäkrade ökad
kompetens inom risk- och
försäkringsområdet.
• ska bistå och vara en resurs för de
försäkrade gällande risk- och
försäkringsfrågor.
• ska erbjuda aktieägarna ett
välanpassat försäkringsskydd.
• kan även erbjuda ett välanpassat
försäkringsskydd till sådan juridisk
person som helt eller till majoritet
ägs eller kontrolleras av en eller
flera aktieägare i bolaget.
• får när det är förenligt med den
kommunala kompetensen, dock
aldrig till större omfattning än vad
som sammantaget motsvarar tjugo
(20) procent av bolagets
omsättning, tillhandahålla tjänster
till andra än direkta eller indirekta
aktieägare.
• ska verka för att den kommunala
sektorns möjligheter till adekvat
försäkringsskydd säkerställs på
kort och lång sikt.

Bolaget får också driva annan med
bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.

Bolaget får också driva annan med
bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.

Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke.
Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års
bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkringsområdet).
Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till
för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning,
exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken
för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen.
Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års
bolagsordning.
Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års
bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis
kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”.

Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års
bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU.
Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent
enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för
bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna
möjlighet mycket sparsamt.
Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans
har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att
tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkringsoch återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som
kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras
även i bolagsordningen.

Ingen ändring föreslås.

Bolagets verksamhet skall alltid
bedrivas med iakttagande av de
kommunalrättsliga principer som
framgår av 2 kap. kommunallagen

Bolagets verksamhet ska alltid
bedrivas med iakttagande av de
kommunalrättsliga principer som
framgår av 2 kap. kommunallagen

Ingen ändring föreslås.

Bolaget får bara när det är förenligt
med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tio (10)
procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än
direkta eller indirekta aktieägare.
§ 5 Aktiekapital

Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på
föregående sida).

§ 5 Aktiekapital

Ingen ändring föreslås.

Bolagets aktiekapital skall uppgå till
lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000)
kronor och högst etthundraåttio
miljoner (180 000 000) kronor.
§ 6 Antalet aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till
lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000)
kronor och högst etthundraåttio
miljoner (180 000 000) kronor.
§ 6 Antalet aktier

Ingen ändring föreslås.

Antalet aktier skall vara lägst 45 000
och högst 180 000.

Antalet aktier ska vara lägst 45 000
och högst 180 000.

§ 7 Styrelse

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och
högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Styrelse utses av
årsstämman för tiden från årsstämman
och för tiden intill nästa årsstämma.
Minst en ledamot och en suppleant
skall vara försäkringssakkunnig. En
ledamot skall vara ordförande och en
ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och
högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Styrelse utses av
årsstämman för tiden från årsstämman
och för tiden intill nästa årsstämma.
Minst en ledamot ska vara oberoende.
En ledamot ska vara ordförande och en
ledamot ska vara vice ordförande.

Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild
försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att
utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av
representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav
på varje individuell styrelseledamots kompetens inom
försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade
kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas
bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en
oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska
tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för
begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt.

Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven
försäkringssakkunnig föreslås tas bort.

Styrelsen är beslutför när de vid
sammanträdet närvarande ledamöterna
uppgår till minst två tredjedelar av hela
antalet ledamöter.

Styrelsen är beslutför när de vid
sammanträdet närvarande ledamöterna
uppgår till minst två tredjedelar av hela
antalet ledamöter.

Ingen ändring föreslås.

Såsom styrelsens beslut gäller den
mening för vilken vid sammanträde
mer än hälften av de närvarande röstar
eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut
anses föreligga endast om fler än en
tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter har röstat för
beslutet.

Såsom styrelsens beslut gäller den
mening för vilken vid sammanträde
mer än hälften av de närvarande röstar
eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut
anses föreligga endast om fler än en
tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter har röstat för
beslutet.

Ingen ändring föreslås.

§ 8 Revisorer

§ 8 Revisorer

Ingen ändring föreslås.

För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsen och verkställande
direktörens förvaltning utses på
årsstämma en auktoriserad revisor eller
ett auktoriserat revisionsbolag för tiden
från den årsstämman och ett år framåt.
För revisor får av årsstämman en
revisorssuppleant utses.
§ 9 Lekmannarevisorer

För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsen och verkställande
direktörens förvaltning utses på
årsstämma en auktoriserad revisor eller
ett auktoriserat revisionsbolag för tiden
från den årsstämman och ett år framåt.
För revisor får av årsstämman en
revisorssuppleant utses.
§ 9 Lekmannarevisorer

Ingen ändring föreslås.

Två lekmannarevisorer och två
suppleanter för dessa utses på den

Två lekmannarevisorer och två
suppleanter för dessa utses på den

årsstämma som hålles efter allmänna
val för en tid av högst 4 år.
§ 10 Räkenskapsår

årsstämma som hålles efter allmänna
val för en tid av högst fyra år.
§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara
kalenderår.

Bolagets räkenskapsår är
kalenderår.
§11 Former för bolagsstämma och
omröstning vid bolagsstämma

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett
redan existerande bolag.

Bolagsstämma får hållas som s.k.
hybridstämma, med möjlighet för
aktieägarna att delta både fysiskt och
på distans. Distansdeltagare vid
hybridstämma får enbart utöva sin
rösträtt om deltagarens identitet har
kunnat fastställas genom avancerad
elektronisk signatur.

Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i
bolagsordningen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma
besluta att aktieägarna ska kunna
utöva sin rösträtt per post före
stämman.

Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som
har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med
anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att
stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt
som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle
förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför
bolagsstämma skall sändas med brev
med posten eller e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman.

Kallelse till och underlag inför
bolagsstämma ska sändas med brev
med posten eller e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman.
Av kallelsen ska följande framgå.

Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om
rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i

§ 12 Ordförande vid stämman

1. Om rösträtt ska kunna utövas från
distans och i så fall på vilket sätt
eller om rösträtt inte ska kunna
utövas från distans.
2. Om rösträtt ska kunna utövas per
post och i så fall på vilket sätt eller
om rösträtt inte ska kunna utövas
per post.
§ 13 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller vid förfall
för denne, vice ordförande, skall vara
ordförande på bolagsstämma till dess
stämmoordförande valts.

Styrelsens ordförande eller vid förfall
för denne, vice ordförande, ska vara
ordförande på bolagsstämma till dess
stämmoordförande har valts.

bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i
kallelsen inför varje enskild bolagsstämma.

Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats
att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har
avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma
omfattas.
• Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra
bolagsstämma, i kortform enbart stämma
• Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma”
• Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma
är extra och således inte en årsstämma
Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering.

§ 13 Årsstämma

§ 14 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden
behandlas.

På årsstämma ska följande ärenden
behandlas.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av
röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
7. Framläggande av
årsredovisningen,

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av
röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
7. Framläggande av
årsredovisningen,

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av
resultaträkningen och
balansräkningen
b. dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt
styrelsen, revisor och
lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet
styrelseledamöter
Val av ordförande och vice
ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till
styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och
revisorssuppleant
I förekommande fall val av
lekmannarevisorer och
suppleanter
Fastställande av ordningen för
suppleanternas inträde som
tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en
sammankallande, i
valberedningen

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av
resultaträkningen och
balansräkningen
b. dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt
styrelsen, revisor och
lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet
styrelseledamöter
Val av ordförande och vice
ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till
styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och
revisorssuppleant
I förekommande fall val av
lekmannarevisorer och
suppleanter
Fastställande av ordningen för
suppleanternas inträde som
tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en
sammankallande, i
valberedningen

18. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551),
försäkringsrörelselagen
(2010:2043), bolagsordningen
eller aktieägaravtalet.
19. Beslut att ägardirektivet ska gälla
fram till nästa årsstämma.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
m.m.

18. Bemyndigande för styrelsen att
anta nya delägare
19. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551),
försäkringsrörelselagen
(2010:2043), bolagsordningen
eller aktieägaravtalet.
20. Beslut att ägardirektivet ska gälla
fram till nästa årsstämma.
§ 15 Bolagsstämmans kompetens
m.m.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas
av bolagsstämman.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas
av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av
pant
3. Beslut i annat ärende av
principiell betydelse eller annars
av större vikt för bolaget.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av
pant
3. Beslut i annat ärende av
principiell betydelse eller annars
av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av
bolagsordningen, fastställande av
ägardirektiv samt frågor i övrigt som
är av principiell betydelse eller annars
av större vikt ska fattas av
bolagsstämman och kräver, om inte
annat anges i lag eller i § 16 i denna
bolagsordning kvalificerad majoritet
utgörande minst 2/3 av de aktier som
är företrädda på stämman. Beslut
avseende övriga frågor vid

Beslut i frågor om ändring av
bolagsordningen, fastställande av
ägardirektiv samt frågor i övrigt som
är av principiell betydelse eller annars
av större vikt ska fattas av
bolagsstämman och kräver, om inte
annat anges i lag eller i denna
bolagsordning kvalificerad majoritet
utgörande minst 2/3 av de aktier som
är företrädda på stämman. Beslut
avseende övriga frågor vid

Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt
förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i
bolagsordningen.

Ingen ändring föreslås.

bolagsstämma fattas med enkel
majoritet om inte annat anges i lag.

bolagsstämma fattas med enkel
majoritet om inte annat anges i lag.
§ 16 Utomståendes närvaro vid
bolagsstämma
Förutom styrelsens ledamöter och
verkställande direktören har följande
personer rätt att närvara eller på
annat sätt följa förhandlingarna vid
bolagsstämma, trots att de inte är
utsedda som stämmoombud för
aktieägare.
-

-

-

Tjänstepersoner hos aktieägare
som innehar tjänst som
kommunchef, ekonomichef,
säkerhetschef, upphandlingschef,
jurist vid
kommunledningsförvaltningen,
försäkringsansvarig eller
motsvarande
Bolagets vice verkställande
direktör
Bolagets ekonomichef
Övriga tjänstepersoner hos
bolaget om inte bolagets VD har
beslutat att dessa inte ska delta
vid stämman
Gäster som inbjudits att tala inför
stämmans deltagare

Stämman kan avseende enskild punkt,
för att upprätthålla ordning eller av
annat skäl, besluta att vissa eller
samtliga av ovanstående inte ska ha
rätt att närvara eller på annat sätt

Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan
denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att
personerna har rätt att delta.

följa förhandlingarna vid den enskilda
punkten.
Stämman kan även besluta att
stämman ska vara öppen för
allmänheten.
§ 15 Firmateckning

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än
styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande
får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar
bolagets firma i löpande ärenden. Vad
som inbegrips i löpande förvaltning ska
framgå av VD-instruktionen som
styrelsen fastställer.

Styrelsen får ej bemyndiga annan än
styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande
får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar
bolagets firma i löpande förvaltning.
Vad som inbegrips i löpande
förvaltning ska framgå av VDinstruktionen som styrelsen fastställer.

Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet
”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens
begrepp.

§ 16 Underställning m m

§ 18 Underställning m m

Bolaget skall bereda
kommunfullmäktige i envar
delägarkommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut skall så långt
möjligt beredas vid föregående
ägarsamråd och ägarna skall ges
möjlighet att bereda ärendet två (2)
månader före stämma.

Bolaget ska bereda
kommunfullmäktige i envar
delägarkommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut ska så långt
möjligt beredas vid föregående
ägarsamråd och ägarna ska ges
möjlighet att bereda ärendet två (2)
månader före stämma.

För att beslut på bolagsstämma i nedan
följande frågor skall äga giltighet skall
sådant beslut godkännas av samtliga
aktieägare.

För att beslut på bolagsstämma i nedan
följande frågor ska äga giltighet ska
sådant beslut godkännas av samtliga
aktieägare.

- Beslut i strategiska frågor om
verksamhetens inriktning och
finansiering
- Beslut om bildande, förvärv
överlåtelse eller nedläggning av
verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig
association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av
näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och
innehåll i denna § 16
- Beslut om särskilt stora
investeringar och finansiering av
dessa

- Beslut i strategiska frågor om
verksamhetens inriktning och
finansiering
- Beslut om bildande, förvärv
överlåtelse eller nedläggning av
verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig
association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av
näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och
innehåll i denna § 18
- Beslut om särskilt stora
investeringar och finansiering av
dessa

Ingen ändring föreslås.

Om aktieägare till styrelsen framställer
önskemål om att fråga skall beslutas av
bolagsstämma ankommer det på
styrelsen att snarast sammankalla
sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

Om aktieägare till styrelsen framställer
önskemål om att fråga ska beslutas av
bolagsstämma ankommer det på
styrelsen att snarast sammankalla
sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

§ 17 Överlåtelse av aktier och
hembud

§ 19 Överlåtelse av aktier och
hembud

Den som avser att överlåta aktie till
någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse begära bolagets
samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de
aktier som begäran om samtycke
avser.

Den som avser att överlåta aktie till
någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse begära bolagets
samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de
aktier som begäran om samtycke
avser.

Av ansökan ska framgå vem den
tilltänkte förvärvaren är och om
överlåtaren vill att bolaget ska anvisa
någon annan förvärvare om samtycke
vägras. Överlåtaren ska ange samtliga
villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
Inom två månader från behörig
ansökan om samtycke ska bolaget
meddela beslut i frågan.

Av ansökan ska framgå vem den
tilltänkte förvärvaren är och om
överlåtaren vill att bolaget ska anvisa
någon annan förvärvare om samtycke
vägras. Överlåtaren ska ange samtliga
villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
Inom två månader från behörig
ansökan om samtycke ska bolaget
meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med
bolagets beslut att vägra eller ge
samtycke får väcka talan vid allmän
domstol inom en månad från det att

Aktieägare som är missnöjd med
bolagets beslut att vägra eller ge
samtycke får väcka talan vid allmän
domstol inom en månad från det att

Ingen ändring föreslås.

bolagets beslut skickades till den
aktieägare som begärt samtycke.

bolagets beslut skickades till den
aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av
bolaget anvisad köpare ska betalas
inom en månad från den tidpunkt då
priset på aktierna blev bestämt.

De aktier som överlåtits till en av
bolaget anvisad köpare ska betalas
inom en månad från den tidpunkt då
priset på aktierna blev bestämt.

Har aktie övergått till någon, som inte
förut är aktieägare i bolaget, skall
aktien genast hembjudas till
aktieägarna till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktie skall styrkas samt,
där aktien övergått genom köp, uppgift
lämnas om den betingade
köpeskillingen.

Har aktie övergått till någon, som inte
förut är aktieägare i bolaget, ska
aktien genast hembjudas till
aktieägarna till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktie ska styrkas samt,
där aktien övergått genom köp, uppgift
lämnas om den betingade
köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties
övergång, skall styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller eljest känd för
bolaget, med en anmodan till den, som
önskar begagna sig av lösningsrätten,
att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.

När anmälan gjorts om akties
övergång, ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller eljest känd för
bolaget, med en anmodan till den, som
önskar begagna sig av lösningsrätten,
att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade,
skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd
av notarius publicus, dock att om
samtidigt flera aktier hembjudits,

Anmäler sig flera lösningsberättigade,
ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd
av notarius publicus, dock att om
samtidigt flera aktier hembjudits,

aktierna först, så långt kan ske, skall
fördelas proportionellt i förhållande till
tidigare innehav bland dem, som
framställt lösningsanspråk.

aktierna först, så långt kan ske, ska
fördelas proportionellt i förhållande till
tidigare innehav bland dem, som
framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget
är köp, av köpeskillingen, men eljest
av belopp, som, om parterna inte
kommer överens, bestämmes i den
ordning lagen (1999:116) om
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall
erläggas inom en månad från den
tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget
är köp, av köpeskillingen, men eljest
av belopp, som, om parterna inte
kommer överens, bestämmes i den
ordning lagen (1999:116) om
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska
erläggas inom en månad från den
tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon
lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte
erlägges inom föreskriven tid, äger den
som gjort hembudet, att bli registrerad
för aktien.

Om inte inom stadgad tid någon
lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte
erlägges inom föreskriven tid, äger den
som gjort hembudet, att bli registrerad
för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens
inspektionsrätt

§ 21 Kommunstyrelsens
inspektionsrätt

Respektive delägares kommunstyrelser
äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i
övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.

Respektive delägares kommunstyrelser
äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i
övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder ej möter på grund av
författningsreglerad sekretess.

Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid
handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där
Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i
fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s
standardrekommendation.

Godkänd av bolagsstämma 180517

Antagen av bolagets årsstämma den 12
maj 2022, godkänd av
Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive
(dnr. FI 22-xxxx)
diareienummer.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-03-24

§ 18 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.

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
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande
paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor
och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning
som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare
sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter
läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de fyra anmälningar som inkommit sedan förra
utskottsmötet.
Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-02-08—2022-03-15
Skolform

Utsatt
barn/elev

förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

pojke
flicka

Inblandad
e
2
2

3

barn/elev
personal
annan
vuxen

4

Typ av
kränkni
ng
fysisk
psykisk
muntlig

Diskrimineringsgrund

3
2

skriftlig

1

nej
ja

4
0

1

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-03-24

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna 2022-02-08—2022-03-15
Diskrimineringsgrunder
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

0

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är
reglerat i såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och
utredning av kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens
trygghetsarbete, sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn
och elever i verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-15

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-03-24

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

3

Vår ref: Marit Ekstener
Barn- och elevhälsochef
Datum: 2022-03-15
Dnr: KS/2022:107

Tjänsteskrivelse om anmälan av kränkning till
huvudman (Lärandesektionen)
Förslag till beslut
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till
huvudmannen.

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
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i
skollagen. Följande paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”
Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat
till rektor och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om
kränkning som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas
endast utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden som
inkommit under läsåret efter läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de fyra
anmälningar som inkommit sedan förra utskottsmötet.
Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-02-08—2022-03-15

Skolform

Utsatt
barn/elev

förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

pojke
flicka
3

Inblandad
e
2
2

barn/elev
personal
annan
vuxen

4

Typ av
kränkni
ng
fysisk
psykisk
muntlig

Diskrimineringsgrund

3
2

skriftlig

1

nej
ja

1

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna 2022-0208—2022-03-15
Diskrimineringsgrunder
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

0

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är.
Detta är reglerat i såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för
anmälan och utredning av kränkningar och diskriminering är en del av
Lärandesektionens trygghetsarbete, sammantaget syftar till att uppnå
trygghet och trivsel för alla barn och elever i verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-15

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

4
0

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

Beslutsgång
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

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

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen (När beslutet handlar om ekonomi)

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

Slutinstans
Ange vilken slutinstans ditt ärendet har ex utskott (skriv vilket utskott det
gäller), kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Ta inte bort rubriken.
Använd ej förkortning.

Status
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Christina Josefsson

Marit Ekstener

Tf. skolchef

Barn- och elevhälsochef

Ämne: Avsägelse
Från: Larsson Stefan
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna; Brolin Anders
Mottaget: 2021-11-02 17:35:32
Tranemo 211102
Avsäger mig härmed med omedelbar verkan alla uppdrag som förtroendevald i
Tranemo kommun.
Det har varit en givande tid men ibland behöver man gå vidare i livet.
Stefan Larsson
Vänsterpartiet Tranemo
Skickat från min iPad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28

§ 91 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet (V) KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•

Återkommer med förslag vid nästkommande sammanträde.

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
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.
Stefan Larsson (V) har blivit entledigad.
Vänsterpartiets plats som ersättare i budgetutskottet vakant och ska tillsättas.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)
KS §280, 2021-12-20
KS §19, 2021-01-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) ber om att få återkomma med förslag vid nästkommande sammanträde.

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare
Datum: 2022-04-13
Dnr: KS/2022:186

Tjänsteskrivelse om fyllnadsval efter Anna Letth (SD) i
budgetutskottet
Förslag till beslut
•

Beslutsatser ska stå i punktform inte i ”att”-satser

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
Anna Letth (SD) har, 2022-04-04 inkommit med en skrivelse om begäran om att
bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
2022-04-11 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Anna Letth (SD) från sitt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
I kommunstyrelsens reglemente star det följande “Ledamöter och ersättare i
utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid
som de invalts i styrelsen” vilket innebär att kommunstyrelsen därmed måste utse
en ny ersättare till budgetutskottet efter Anna Letth (SD).

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-13
Avsägelse från Anna Letth (SD)
Protokollsutdrag KF 2022-04-11

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Servicesektionen
HR-funktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Kajsa Montan

Sanna Pihlajamäki Blomgren

Funktionschef

Utredare/Processekreterare

