Kallelse/underrättelse KS/2022-06-20

Tid: 2022-06-20

kl. 13:00

Plats: Forumsalen

Hålltider fm:
kl 09.00-09.30 Information LONA – Manda Schillerås & Patrik Westerlund
kl 09.30-10.00 Aktivitetsplan Tillväxt – Patrik Westerlund & Tobias Edoff
kl 10.30-11.15 Tranängskolans område – Byggdialog, Patrik Westerlund & Per Ambjörnsson
kl 11.15-11.45 SYV-plan – Christina Josefsson & Magnus Claesson

Föredragningslista
Öppet sammanträde från kl 13.00, punkterna 1–25.

Ärende/Dnr

Föredragande

1. Jäv

2. Justerare och justeringstid (torsdag 23e juni kl 12.00).

3. Tillväxt Tranemo

Tillväxt Tranemo,
Lärandesektionen kl 13.00

4. Uppdrag Tranängsskolan KS/2019:211

5. Start av gymnasiesärskola 2022-2023 KS/2021:616

Christina Josefsson

6. Avvikelserapport Tranängskolan 7-9

Christina Josefsson

KS/2022:162

7. Läsårstider för Tranemo kommun 2023-2024
KS/2022:197

8. Revidering av riktlinjer för upphandling

KS/2022:239

9. Revidering av riktlinjer för direktupphandling
KS/2022:237

10. Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun revidering 2022 KS/2022:240

11. Investeringar 2021-ombudgetering återstående medel
till 2022 Personalutrymmen Forum KS/2022:227

Konrad Fredh

12. Firmatecknare för Tranemo kommun 2022
KS/2022:128

13. Tecknande av post- och bankräkningar 2022
KS/2022:129

14. Remiss från VästKom gällande Samverkansavtal
digitala hjälpmedel KS/2022:46

Angela Madsén Jonsson

15. Uppdrag - Utreda möjligheten att kartlägga
tillgängligheten i kommunens fastigheter KS/2019:268

Angela Madsén Jonsson

16. Uppdrag - Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra
arenor där husägare och mäklare kan mötas KS/2022:144

17. Remiss - Årlig avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet 2021

KS/2022:172

18. Uppdrag - Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att
bygga hälften av de bostäder som pekas ut i kommunens
tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035.
KS/2020:668

Patrik Westerlund

19. Medborgarförslag om markeringar på gång och
cykelbanor KS/2021:501

20. Ansökan om bidrag till BRIS region väst för 2023
KS/2022:213

21. Årsredovisning 2021 - Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund, SÄRF KS/2022:209

22. Årsredovisning 2021, Tolkförmedling Väst (TFV)
KS/2022:190

23. Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings
AB KS/2022:175

24. Anmälan om kränkningar till huvudman

KS/2022:107

25. Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet
KS/2021:572

26. Information från förvaltningen

27. Delegeringsbeslut KS/2022:166

28. Delgivningar KS/2022:12

29. Delgivningar från AU/OU/LU

30. Utskottsprotokoll KS/2022:10

31. Nämndprotokoll

KS/2022:12

32. Övriga protokoll TFAB/2022:1

33. Övrigt

Tranemo, 2022-06-08

Driton Bilalli (S)
Ordförande

Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare

Vår ref: Per Ambjörnsson
Administrativ chef
Datum: 2022-05-25
Dnr: KS/2019:211

Tjänsteskrivelse om uppföljning av uppdrag
Tranängskolan
Förslag till beslut
•

Noterar informationen

•

Ger förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag på etapp 1, i
enlighet med gällande process för investeringsprojekt.

Beslutsmotivering
Inriktningsbeslut behöver fattas då det är långa tidsperspektiv för en förändring.

Ärendet
För Tranängskolans område som omfattar förskolan Skattkammaren, förskolan
Äventyret, rektorsområde Tranängskolan F-6 inkl fritidshem, rektorsområde
Tranängskolan 7-9 inkl Grundsärskola, Sim- och idrottshallen och Kulturskolan
har det identifierats behov av förbättringar för en bättre arbetsmiljö både
gällande lokalerna men också runt logistik och allmän infrastruktur, samt för att
kunna utveckla verksamheten.
Provisoriska lösningar finns på plats i form av paviljong för matsal, ett klassrum
för åk 4-6 och från hösten 2022 även paviljonger för tre klasser inom åk 1-3.
Arbetet de senaste åren har utgått från att försöka skapa en lösning där alla delar
kan samspela på bästa sätt inom området.
Ett utkast om hur man kan hantera framtida helhet har under våren 2022 tagits
fram i samspel med samarbetspartnern Byggdialog och som underlag för detta
arbete har NIRAS kapacitetsutredning, som genomfördes våren 2021 (KS 202105-31) använts.

Barnkonventionen
Genom förändringar av lokaler och logistik på Tranängskolans område skapas en
bättre arbetsmiljö för barn och elever.

Ekonomisk påverkan
Ärendet tas med i kommande budgetprocesser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-25
KS 2020-09-28 Redovisning av tidplan
KS 2021-05-31 Redovisning av NIRAS kapacitetsutredning

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Christina Josefsson
Tf Sektionschef Lärandesektionen

Per Ambjörnsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-28

§ 161 Tidplan för utredning om Tranängsskolans område KS/2019:211
Kommunstyrelsens 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
2020-04-24 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda Tranängskolans
område samt återkomma med redovisning av tidsram för utredningen.
Information ges om tidsplan för ombyggnation Tranängsskolan.

Beslutsunderlag
AU §113, 2020-08-27
KS §53, 2020-04-27

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

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Kapacitetutredning

2021-05-31

Tranängskolan

Skriven av Emma Thorsell
Granskad av Viktor Dahlgren
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1
Bakgrund och projektförutsättningar

2

Bakgrund, uppdrag & genomförande
Bakgrund

Frågeställningar

Tranemo kommun har ca 11 940 invånare och har
en positiv befolkningsutveckling. Till följd av att
kommunen växer behöver det nu beredas plats för
ytterligare elever i kommunens högstadieskola.

•

Vad är kapaciteten i den befintliga skolbyggnaden och
vilka är de begränsande lokalfunktionerna?

•

Scenario A – Hur påverkas kapaciteten om en ny F-6
skola byggs?

•

Scenarion B – Hur påverkas kapaciteten om
kulturskolan lyfts ur de befintliga skollokalerna och en
ny kulturskola byggs?

•

Scenario C – Vilka erforderliga anpassningar av
befintlig skolbyggnad behöver göras för att klara det
prognostiserade elevunderlaget?

I Tranemo finns det åtta stycken grundskolor, varav
en är grundsärskola. Fem av skolorna är för
förskoleklass till årskurs 6, en för förskoleklass till
årskurs 3 och en för årskurs 7 till 9
(Tranängskolan). Samtliga skolor bedrivs i
kommunal regi.
Uppdraget
Kommunen har sedan en tid tillbaka haft en dialog
om hur det ökade behovet av lokaler för
högstadieskolan ska tillgodoses. Ett
lokalunderskott har lett till att provisoriska
lösningar för matsal och klassrum tillförts.
NIRAS ska till följd av situationen genomföra en
kapacitetsutredning av Tranängskolan för att ge en
objektiv bild av lokalernas kapacitet och eventuella
brister och flaskhalsar som förhindrar ett bättre
nyttjande. NIRAS kommer även utreda tre
scenarion som givits av kommunstyrelsen.
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•

Vad blir kapaciteten vid förvaltningens förslag om
lokalåtgärder?

Samtliga förslag har schablonmässigt dimensionerats och
kostnadsberäknats. Kapaciteten utreds objektivt med
hjälp av en beprövad beräkningsmodell som ger en
detaljerad bedömning av de befintliga skolornas kapacitet
utifrån olika lokalfunktioner. De lokalfunktioner som
bedöms är:
•
•
•
•
•

Teorisalar/klassrum
Matsal
Toaletter
NO-salar
Träslöjd

•
•
•
•
•

Syslöjd
Musiksal
Hemkunskapssal
Idrottssal
Grupprum

NIRAS och Facility Management
NIRAS är ett danskt stiftelseägt bolag som bedriver
konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen.
NIRAS i Sverige är ett ledande bolag inom
byggprojektledning, fastighetsutveckling,
hyresgästrådgivning, miljö och internationellt
utvecklingsarbete.
NIRAS FM, tidigare FM Konsulterna, är specialiserade på
rådgivning inom Facility Management (FM),
lokalresursplanering, lokalförsörjning och upphandling.
www.niras.se

Arbetsgång
1

Förvaltningen tog tillsammans med en konsultfirma fram ett visionsarbete för utvecklingen av Tranängskolan. Denna färdigställdes i början av 2019.

2

Vid KS 2020-09-28 gavs förvaltningen i uppdrag att vidare utreda ett antal punkter som alternativ till förslaget som lagts fram under 2019.
Av dessa utreds tre av punkterna i denna rapport.
A

B

+
3

A
-

+
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D
-
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C

Ett alternativ med ytterligare en F-6 skola ska utredas. Den
ska placeras i Tranemo och samlokaliseras med ny
idrottshall och förskola. Den ska placeras så att det finns
utbyggnadsmöjligheter upp till minst en 4-pararellig F-6
skola.

+

B
-

En alternativ placering av
Kulturskolans basytor vid
Medborgarplatsen ska
utredas.

Ett fjärde alternativ som baseras på
förvaltningens förslag kommer
kapacitetsutredas.

Av den samlade kunskapen från underlag, representanter och omvärld lämnar NIRAS en
sammanställd bedömning.

+

C
-

Ett alternativ där stadierna och
kök/matsal huvudsakligen är
kvar på samma plats som idag
utreds.

Begreppsdefinitioner
Lokaleffektivitet

Teorisalar & hemklassrum

Lokaleffektivitet är ett mått på hur effektivt en byggnad eller lokal nyttjas
mätt i m² per den för verksamhetens huvudsakliga brukare. I detta fall
m²/elev för grundskolor. Skolans lokaleffektivitet jämförs med ett riktvärde
som speglar den genomsnittliga lokaleffektiviteten för skolor på 12 m²/elev.
En skola som har en lokaleffektivitet under riktvärdet, <12 m²/elev, har en hög
lokaleffektivitet.

En teorisal används av flera olika klasser och kan schemaläggas för flera
årskurser och grupper där ingen har prioritet före den andra. Ett
hemklassrum används av en klass som har alla av sina teoretiska lektioner
där som inte kräver specialsal. Det är även vanligt att eleverna förvarar sina
egna ägodelar och material inne i klassrummet. Samtliga årskurser på
Tranängskolan har hemklassrum.

Kapacitet

Lokalfunktion

Kapaciteten är det beräknade antalet elevplatser utifrån riktvärden som
motsvarar en ändamålsenlig verksamhet. För att kunna säkerställa
kapaciteten för skolan utförs en insamling av underlag direkt från tekniska
förvaltningen som stämts av med skolan. Den information som samlas in och
som utgör basen för kapacitetsbedömningen är schemaläggningsbar tid,
årskurser med hemklassrum, ramtimplan, genomsnittliga lektionstider per
ämne, andel av undervisning som kräver specialsal per ämne, undervisning i
hel- / halvklass per ämne och årskurs, antal av respektive lokalfunktion,
elevvolymer nu och för framtiden, antal parallella klasser samt övriga
dimensionerande beräkningsförutsättningar (t.ex. grupprum per klass, antal
matlag, iordningställande tider mellan lektioner etc.)

Lokalfunktioner syftar till de funktioner som är kopplade till verksamheten
och lokalerna; matsal, undervisningssalar, toaletter, NO-undervisningssalar,
träslöjd, syslöjd, musiksalar, bildsalar, hemkunskapssalar, idrottssalar och
grupprum. Kapaciteten med hänsyn till lokalfunktionen är hur många elever
som just den lokalfunktionen begränsar kapaciteten till. Kapaciteten för de
olika funktionerna utgår från riktvärden som exempelvis hur många m² per
sittplats det behövs i en matsal. Blir den beräknade kapaciteten lägre än
skolans befintliga antal elever kan det innebära att skolan har fler elever än
vad som utifrån ändamålsenligheten kanske är rimligt för just den
lokalfunktionen eller att skolans verksamhet är upplagt på ett sätt som
tillåter en högre kapacitet.

Area
Areor avser, om inte annat anges, m² Bruksarea (BRA).
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Metod för kapacitetutredning
NIRAS kapacitetsmodell har använts på de befintliga skolbyggnaderna och
scenarioutredningarna som en gemensam måttstock för lokalernas kapacitet
och behovet av nybyggnation vid scenarioutredningarna . Beräkningarna
utgår från en mängd uppgifter som samlats in från tekniska sektionen,
lärandesektionen samt rektorer eller andra verksamhetsrepresentanter:
•

Lokalernas storlek och disposition

•

Elevprognos

•

Ritningar och rumsförteckningar

•

Ramtimplan

•

Lektionstider

•

Skolans öppettider

•

Andel av undervisning i specialsal

•

Hel- och halvklassundervisning

•

Användning av hemklassrum i olika åldrar

Med utgångspunkt i denna information beräknas lokalens kapacitet utifrån
hur många klasser som kan tas emot, och i vissa fall antal elever.

%
++
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De lokalfunktioner som analyseras är:
•

Teorisalar och hemklassrum

(antal klasser)

•

Grupprum

(antal klasser)

•

Bildsal

(antal klasser)

•

Hemkunskapssal

(antal klasser)

•

Idrottshall

(antal klasser)

•

Musiksal

(antal klasser)

•

NO-sal

(antal klasser)

•

Tekniksal

(antal klasser)

•

Slöjdsal

(antal klasser)

•

Matsal

(antal elever)

•

Toaletter

(antal elever)

Den beräknade kapaciteten ställs sedan mot vilka klasser och elever som
nyttjar de olika lokalfunktionerna, och ger därmed en beräknad över- /
underkapacitet av hur lokalfunktionen nyttjas. Resultatet är ett underlag för
att analysera olika typer av förändringar som kan förbättra
lokalanvändningen, t.ex.:
•

Förändringar i schemaläggning för att balansera nyttjandet av olika
lokalfunktioner

•

Konvertera olika lokalfunktioner till de som behövs enligt nuvarande
undervisningsmetodik

•

Ny- och tillbyggnationer

Ekonomiska förutsättningar
Kalkylförutsättningar

Drift- & underhållskostnad

Figur 1 – Nyckeltalsprojekt, Produktionskostnad
grundskolor per m2

453 SEK / m2 & år

Ombyggnationskostnad

15 000 SEK / m2

Ny- & Tillbyggnationskostnad

m2

Nybyggnation idrottshall
Rivningskostnad
Kostnad för markarbeten

30 000 SEK /

20 000 SEK / m2

22 235 kr

Skara - 2017

28 050 kr

Kungsbacka - 2020

36 625 kr

Örebro - 2017

500 SEK / m2
1 000 SEK /m2

24 947 kr

Knivsta 2 - 2012

25 930 kr
25 159 kr

Avskrivningstid

30 år

Knivsta - 2012

Ränta

1%

Stenungsund - 2015

28 419 kr

Karlstad - 2013

28 343 kr

Avskrivning

Annuitet

Figur 2 – Kalkylosäkerhet i olika projektstadier

+/- 50 %

+/- 25 %
BESLUT
Kundbehov
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Skövde - 2018

Behovsbeskrivning

BESLUT
Förstudie

+/- 15 %
BESLUT
Lokalplanering

+/- 10 %
BESLUT
Projektering

•

Avskrivningstider

Från andra kommuner och nyckeltalsprojekt har
följande värden hämtats:
•

Ny- och tillbyggnationskostnad (hämtade
från nyckeltalsprojekt utfört för Skövde
kommun 2018, se figur 1)

•

Kostnad för markarbeten

För ombyggnationskostnader används en
övergripande schablon på 15 000 SEK per m2
men den kostnaden är kraftigt varierande
beroende på förutsättningarna vid de specifika
projekten – och möjligheten att nyttja eller inte
nyttja t.ex. befintliga installationer.
I detta skede av projektet finns stora
osäkerheter i kalkylen innan förstudier för
respektive delprojekt har genomförts, se figur 2.

BESLUT
Genomförande

De ekonomiska förutsättningarna är i första
hand hämtade från referensprojekt och
riktlinjer. Från Tranemo kommun har följande
uppgifter erhållits:

Utvärdering

2
Nuläge
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Utbildningsförvaltningens olika uppdrag
Uppdrag grundskola, grundsärskola och förskoleklass
Enligt Skollagen är syftet med utbildning att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt skapa en livslång lust att lära. Grundskolan ska ge eleverna
kunskaper och värden samt utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Hemkommunen ansvarar för att
utbildning i förskola, förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan kommer till stånd för alla som enligt Skollagen har
rätt till respektive skolform och inte fullgör sin skolgång på annat sätt. Kommunen har därmed ansvar för att anpassa
utbildningen så att elever med behov av särskilt stöd får likvärdiga möjligheter till en god utbildning.
Inom grundskoleverksamheten ingår även förskoleklass som liksom förskolan förbereda barnet för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska bedrivas under ett läsår och är sedan 2018 obligatorisk för samtliga barn i Sverige.
Vad kan särskilt stöd innebära? Det kan till exempel handla om
tillgång till elevassistent, särskild undervisningsgrupp, enskild
undervisning eller anpassad studiegång.
För att få stöd krävs det inte att eleven har en diagnostiserad
funktionsnedsättning. Stödet ska alltid bestämmas utifrån den
enskilda elevens behov. Vidare är otillräckliga resurser inte en
godtagbar motivering till att inte ge en stödinsats. Det innebär att
skolan inte kan neka en elev extra stöd för att det saknas pengar.

Uppdrag fritidshem
Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barnen en meningsfull fritid. Förutsättningar för att barnen skall uppleva
fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig, stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och
formas utifrån barnens ålder, mognad, behov och intressen och erfarenheter. Det är viktigt att verksamheten är
varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet och skapande verksamhet.
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Utrymmen som samnyttjas eller har annan verksamhet
Hemkunskapsal
Samnyttjas av F-6, 7-9 och grundsärskolan
Slöjdsal
Samnyttjas av F-6, 7-9 och grundsärskolan
Hemklassrum
7-9 nyttjar styckvis F-6 lokaler för språkval
Musiksal
Samnyttjas av samtliga verksamheter
Personalrum
Det finns ett stort personalrum i anslutning till
högstadiet som var avsett att nyttjas av hela
grundskolans personal, men som främst nyttjas
av högstadiets personal till följd av placeringen.
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Fritidshem
F-6 nyttjar fritidshemmets ytor under dagtid.
Utrymmena nyttjas även av personal då det
saknas personalrum. Fritidsverksamheten
bedrivs efter skoltid i vissa av F-3 klassrum.
Särskola
Röda huset samnyttjas med åk. 3. Vita huset
samnyttjas med kulturskolan, elevhälsa och
administration.
Kommunövergripande funktioner
Kulturskolans lokaler lånas ut för annan
kulturverksamhet i kommunen.
Bibliotek
Samnyttjas av samtliga verksamheter

Matsal
Samnyttjas av samtliga verksamheter
Idrottshall
Det finns i dagsläget ingen egen idrottshall.
Eleverna på Tranängskolan samnyttjar
idrottshall med kommunens gymnasieskola
Kultur- och musikskola:
Vita huset var initialt avsett att vara
kulturskolans lokaler. Nu samnyttjas dessa med
grundsärskolan och administration.
Kulturskolan nyttjar även lokaler i
medborgarhuset och samnyttjar aula och
musiksal med grundskolan

Verksamheten på Tranängskolan F-6

Tranängskolan F-6

Tranängskolan F-6

F-6 delen på skolan är uppdelad för låg och mellanstadieverksamhet, med tre paralleller i alla årskurser.
Låg och mellanstadiet på Tranängskolan tar emot elever från Tranemo centralort, Uddebo, Sjötofta och Mossebo.

Elever 20/21

426

Antal klasser

21

Samtliga klasser har hemklassrum och lokalerna finns spridda över skolområdet, bland annat har två klassrum i Röda huset tillskapats i utrymmen som inte varit
avsedda för undervisning för att möta behovet som finns idag. Det finns även klassrum i en inhyrd modullösning.
Lågstadiets lokaler anses generellt vara rymliga och bra. De är flexibla med möjlighet att dela av klassrummen och verksamheten upplever att dessa lokaler fungerar
väl. För mellanstadiet finns ett antal problem kopplat till lokalerna. Klassrummen upplevs vara för små och det råder brist på grupprum vilket försvårar
undervisningen. Kommunikationsutrymmena är för trånga där eleverna delar på klädhängare och där korridorerna lätt blir stökiga.
Det saknas lokaler och förutsättningar för verksamheten att bedriva en anpassad undervisning för elever med NPF-problematik och behov av särskilt stöd. För denna
typ av undervisning krävs enskilda utrymmen där barn med större behov av stöd kan få specialanpassad undervisning som möter deras behov.

Identifierade flaskhalsar av verksamheten:
•

Idrottssalar

Idrottshallarna styr schemaläggningen och är en trång sektor då både F-6, 7-9
och kommunens gymnasieskola samnyttjar lokalerna. Omklädningsrummen
upplevs vara för små och det saknas duschbås vilket gör att vissa elever inte vill
duscha.
•

Matsal

Träslöjdsal

Det finns säkerhetsrisker med stora pelare som gör det svårt att överblicka salen.
Detta blir ett problem när det finns stora maskiner och lärarna behöver kunna
övervaka elevernas arbete.
•

Mellanstadiets lokaler

Mellanstadiets lokaler upplevs små och trånga. Det saknar grupprum för
enskild/särskild undervisning, och kommunikationsytorna i anslutning till
klassrummen är väldigt trånga vilket skapar oroligheter och trängsel.

Matsalen är en väldigt trång sektor. I dagsläget finns en modul-lösning för att
täcka behovet, men det finns fortsatt problem med logistiken och in-/utflöden
ur matsalen.

•

•

Musiksalarna är ofta fullbokade vilket försvårar schemaläggningen.

Fritidsutrymmen

Fritids nyttjar idag klassrummen på lågstadiet då själva fritidsutrymmen inte
räcker till. Fritidshemmet behöver anpassa sig efter skolverksamheten och
pedagogiken påverkas av att inte ha egna lokaler.
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•

•

Musiksal
Vita huset

Lokalerna är inte anpassade för expeditionsverksamhet. Lyhördhet i lokalerna gör
det svårt att säkerställa sekretess för kuratorsverksamheten.

Verksamheten på Tranängskolan 7-9

Tranängskolan 7-9

Tranängskolan 7-9

Elever 20/21

422

Antal klasser

18

På skolan finns det sex paralleller i vardera årskurs på högstadiet. Tranängskolan är kommunens enda högstadieskola.
Verksamheten uppger att det är ovanligt att elever har sin skolgång i en annan kommun, vilket innebär att samtliga barn i högstadieålder går på Tranängskolan.

Högstadiet är uppdelat i fem arbetslag där varje arbetslag har en given del av byggnaden som hemvist. Tanken med att jobba i fasta arbetslag är att skapa en samsyn
kring elevernas styrkor och svårigheter, vilket möjliggör en strukturerad och likvärdig undervisning för eleverna i arbetslaget. Genom att ha en tydlig hemvist, fasta
platser och ett fast arbetslag avser verksamheten skapa en trygghet hos eleverna, speciellt de med NPF-problematik, på den annars stora skolan. Varje arbetslag har
ett grupprum dimensionerat för 6-8 personer och ett tillhörande arbetsrum. Det finns idag fem arbetslag som är dimensionerade för tre klasser vardera. Detta
innebär att tre klasser fått beläggas i de befintliga arbetslagen, men verksamheten lyfter behovet av ett sjätte arbetslag.
Tranängskolan är från början byggd för fem paralleller i vardera årskurs, vilket gör att lokalerna upplevs trånga, speciellt de gemensamma utrymmena under rasttid.
Eleverna har egna skåp i korridorerna, och dessa utrymmen upplevs av verksamheten som problematiska. Klassrummens ventilation är dimensionerade för 25
personer och med den pedagogik som bedrivs har varje klass både en lärare och en resurs. Detta ger en maxkapacitet om 23 elever per klassrum vilket är något lågt.
Det finns idag ett underskott på tre hemklassrum vilket gör att vissa klasser får röra sig mellan de lokaler som finns.

Identifierade flaskhalsar av verksamheten:
•

Matsal

Matsalen är en väldigt trång sektor. I dagsläget finns en modul-lösning för att
täcka behovet, men det finns fortsatt problem med logistiken och in-/utflöden
ur matsalen.
•

Slöjdsalar

•

Aktivitetsutrymmen och rastutrymmen

Det upplevs vara en brist på aktivitetsutrymmen och rastutrymmen för eleverna.
Ett önskemål är ett aktivitetscentrum utomhus med en multiarena och inomhus
med exempelvis pingisbord och airhockey. Rastutrymmena skulle även behöva
kompletteras med avskilda utrymmen för elever som inte vill vistas i den stora
cafeterian som idag finns.

Delas med F-6 vilket bidrar till problem gällande schemaläggning då F-6 har andra • Idrottssalar
tider för skoldagen och därmed blockerar vissa tider ex tidigare morgon och
Idrottshallarna styr schemaläggningen och är en trång sektor då den samnyttjas
senare eftermiddag då lektionstiderna generellt är rätt långa för slöjdämnen.
med kommunens gymnasieskola. Omklädningsrummen upplevs vara för små och
• Musiksal
det saknas duschbås vilket gör att vissa elever inte vill duscha.
Delas med F-6 vilket bidrar till problem gällande schemaläggning. Liknande
problematik som för slöjdsalarna gällande schemaläggning
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Verksamheten på Kulturskolan

Kulturskolan

Kulturskolan

Kulturskolan bedriver en mäng olika verksamheter för barn och unga i kommunen, bland annat teater,
CAD undervisning, orkester, dans och dramapedagogik. Kulturskolan tar emot elever från samtliga grundskolor
och gymnasieskolan.

Antal unika elever 20/21

280

Antal Kurser

14

Snitt antal elever/kurs

77

m2

547

utbildningslokaler (bruksarea)*

Det går ca 250-300 unika elever på kulturskolan, men många deltar vid flera olika aktiviteter. Undervisningen sker antingen i mindre grupper eller enskilt måndagtorsdag mellan ca 08.00-19.00, samt dansundervisning på fredagar. Det finns även verksamhet med kurser och projekt under vissa helger och lov. Kulturskolan har
just nu 16 lärare som delar på ca 8 tjänster, ingen är därmed heltidsanställd.
Det är svårt att prognostisera deltagarnivåerna för framtiden då verksamhetens omfattning helt beror på den budget som beslutas i kommunen. Med en mer
frikostig budget finns utrymme för fler lärare och nya verksamhetsområden. Med en stramare budget blir utbudet av kurser och undervisning påverkat och
möjligheten att ta emot fler elever minskar. Idag saknas det sociala ytor för eleverna på kulturskolan att ha en mötesplats som med en kulturell profil.
Kulturskolan har undervisning i Vita huset på Tranängskolans område, men nyttjar i dagsläget även medborgarhuset för att fylla det lokalbehov som finns.

Identifierade flaskhalsar av verksamheten:

•

Medborgarhuset

Dessa lokaler fungerar inte optimalt för verksamheten då lokalerna inte är
anpassade för undervisning. För att lokalen ska fungera bra måste de förbättras
Fungera bra då det är den enda salen som är akustiskt anpassad för att öva med med teknik. Lokalerna är i behov av upprustning. Arbetsmiljöproblem och
blåsorkester. Salen är dock en trång sektor då den föredras även för dans, drama säkerhetsproblem, exempelvis inga räcken vid scenen. Det som begränsat
och teaterverksamhet, vilket resulterar i att schemaläggningen är svår att få ihop. nyttjandet är att medborgarhuset inte kan användas på dagtid om det inte är för
gymnasielever.
• Arbetsmiljö (Vita huset)

• Orkestersalen

Uppenbara arbetsmiljöproblem med överhörning från musiksalarna. Lärarna bär
öronproppar under arbetsdagen för att klara av de höga ljudnivåerna då lokalerna • Musiksalen
inte är akustiskt anpassade för verksamheten.
Musiksalen nyttjas sällan då den ofta är upptagen. Upplever visst problem med
att nyttja skolans lokalresurser, kablar, instrument etc. då förtur upplevs ligga hos
• Samnyttjande av lokaler
grundskolan.
Kulturskolan har inte verksamhetsanpassade lokaler utan har flyttat in i lokaler
som funnits lediga. Det finns behov av ändamålsenliga och anpassade lokaler.
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Verksamheten på Grundsärskolan

Grundsärskolan

Träningsskolan och Grundsärskolan 7-9

Elever 20/21

20

Antal klasser

2

Grundsärskolan nyttjar idag lokaler i Röda och Vita huset. I Röda huset finns träningsskolan där de barn som får
undervisning ofta har större behov av stöd. Träningsskolan har elever från hela kommunen i åldrarna 7-16.
I Vita huset finns grundsärskolan för årskurs 7-9. Grundsärskolan 7-9 har även de elever från hela kommunen, men dessa
har tidigare gått i någon av kommunens låg-/mellanstadieskolor, ofta integrerat med ordinarie låg-/mellanstadieverksamhet.
I dagsläget är 7-9 verksamheten inte integrerad med den övriga högstadieverksamheten men de önskar så småningom
integreras i Tranängskolans lokaler, i anslutning till högstadiet, för att minska barriärerna mellan verksamheterna.
Det går 8 elever i träningsskolan och 12 elever i 7-9 verksamheten. Det är svårt att prognostisera lokalbehovet då elevgruppens behov avgör vilken typ av
lokalanpassningar som behövs.
Lokalerna i Röda huset har tidigare genomgått anpassningar där verksamheten fått vara med i utformningen. Lokalerna upplevs fungera bra men har börjat bli för
trånga då det nu går flera elever som har behov av extra hjälpmedel och/eller är rullstolsburna vilket resulterat i att extra utrustning behövt installerats och att
kommunikationsutrymmena används för att förvara hjälpmedlen.

Identifierade flaskhalsar av verksamheten:
• Vita huset

• Matsalen

Fungerar mindre bra. Verksamheten upplever att det blir en barriär att
lektionssalarna är belagda i en separat byggnad och inte är integrerad med det
ordinarie högstadiet

Träningsskolans lokaler ligger friställda från den övriga skolbyggnaden och
eleverna behöver därför transportera sig mellan de två byggnaderna. Detta är
extra problematiskt för verksamheten där ett fleral elever har behov av hjälpmedel
för att ta sig runt.

•

Röda huset

Lokalerna är ljusa och fräscha men saknar förråd/förvaring för de hjälpmedel vissa
av eleverna har. Utöver detta finns det trösklar som försämrar tillgängligheten i
lokalerna, och det har inte varit möjligt att installera lyftanordningar i taket som
önskat, vilket gör att de tar stora utrymmen i anspråk.
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Analys av Tranängskolans elevutveckling
Prognosunderlag
Tranemo kommun har beställt befolkningsprognoser av SCB – prognoserna avser perioden 2020-2035. Den ena prognosen är gjord utifrån en demografisk
trendframskrivning (Trend) och den andra baseras på målbilden om befolkningsutveckling som kommunen har (Mål). Den procentuella andelen barn i grundskoleålder
som går på Tranängskolan har sedan använts för att beräkna elevunderlaget. Som tillägg har även lärandesektionens (LS) egna prognos tagits med där prognosen
baserats på antalet barn i kommunen idag. Denna sträcker sig endast fram till år 2027.
Trendprognosen visar en total ökning på 20 barn i åldrarna 6 till och med 15 år, medan målbilden visar på en ökning med 119 barn. I tabellen på nästa sida redogörs för
det teoretiska behovet av paralleller som respektive årskurs har i de olika årskurserna för att följa de riktvärden – antal elever per klass – som verksamheterna har angivit
för utredningen. I kommande analyser kommer SCBs demografiska trendframskrivning användas som grund.

År

Fsk
Trend LS

Åk1
Mål Trend FV

Åk 2
Mål Trend

LS

Å3
Mål Trend

LS

ÅK4
Mål Trend

LS

ÅK5
Mål Trend

LS

ÅK6
Mål Trend

LS

ÅK7
Mål Trend

LS

ÅK8
Mål Trend

LS

ÅK9
Mål Trend

LS

Mål

Summa
Trend

Summa
LS

Summa
Mål

2020/2021 62

60

62

61

55

62

71

69

71

50

54

51

62

68

62

60

66

61

60

51

60

141

135

141

147

154

148

134

130

134

848

842

852

2021/2022 54

62

55

63

63

64

62

56

63

70

71

70

51

60

51

63

68

64

60

66

61

146

147

147

139

135

140

148

154

149

856

882

864

2022/2023 58

55

60

56

62

57

63

63

65

62

56

63

69

71

70

52

60

53

63

68

64

147

134

149

145

147

146

140

135

142

854

851

868

2023/2024 55

59

57

59

55

61

57

62

59

63

63

65

61

56

63

70

71

71

52

60

53

153

138

156

146

134

148

145

147

147

862

845

880

2024/2025 60

52

63

56

59

59

60

55

63

57

62

59

63

63

65

62

56

64

69

71

71

129

125

132

151

138

154

146

134

149

855

815

878

2025/2026 59

49

62

62

52

65

57

59

60

60

55

63

57

62

59

64

63

66

62

56

64

168

159

172

128

125

132

152

138

155

869

818

898

2026/2027 58

44

62

60

49

64

62

52

66

57

59

60

60

55

63

58

62

60

63

63

66

152

142

157

165

159

170

130

125

134

866

810

902

2027/2028 58

44

62

59

44

63

61

49

65

62

52

65

57

59

61

61

55

64

58

62

61

155

146

161

150

142

156

165

159

170

886

812

929

2028/2029 58

63

59

64

60

65

61

65

62

66

58

62

61

64

142

149

153

160

151

157

864

0

914

2029/2030 58

64

59

65

60

65

60

64

61

65

63

67

58

62

149

157

141

148

153

160

861

0

919

2030/2031 59

65

59

66

60

66

60

65

60

65

62

66

63

67

143

153

147

156

141

150

853

0

919

2031/2032 59

67

60

67

60

67

60

66

60

65

61

66

61

66

153

164

142

152

148

157

863

0

938

2032/2033 60

68

60

68

61

68

60

67

60

66

61

67

61

66

150

163

151

162

143

153

865

0

949

2033/2034 60

69

61

69

61

69

60

68

60

67

61

67

61

67

148

162

148

162

151

163

871

0

964

2034/2035 60

70

61

70

61

71

61

69

60

68

61

68

61

67

148

164

146

161

149

162

868

0

971

15

Teoretiskt behov av paralleller enligt riktlinjerna för klasstorlekar
I tabellen visas behovet av paralleller utifrån den demografiska trendframskrivningen och de riktlinjer som givits av verksamheten gällande maxantal elever i vardera
årskurs. Riktlinjerna är följande:
Min
17
18
23

Årskurs F-3
Årskurs 4-6
Årskurs 7-9

Max
25
26
27

I dagsläget har låg- och mellanstadiet tre paralleller och högstadiet sex paralleller. Under prognosperioden överstiger behovet aldrig det antal paralleller som finns idag,
beräknat utifrån ovan angivna maxantal per klass.
Exempel
Läsåret 20/21 börjar 62 elever (E) i förskoleklass. Riktlinje för klasstorlekar i förskoleklass är max 25 elever per klass. 62 dividerat
med 25 innebär att 2,5 paralleller (P) behövs för att hålla sig inom riktlinjen, vilket reellt blir 3 paralleller med 21 elever i vardera.
Läsår/
Klass

20/21

21 / 22

22 / 23

23 / 24

24 / 25

25 / 26

26 / 27

27 / 28

29 / 30

30 / 31

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

F

62

2,5

54

2,2

58

2,3

55

2,2

60

2,4

59

2,4

58

2,3

58

2,3

58

2,3

58

2,3

59

1

61

2,5

63

2,5

56

2,2

59

2,4

56

2,3

62

2,5

60

2,4

59

2,4

59

2,4

59

2,4

2

71

2,8

62

2,5

63

2,5

57

2,3

60

2,4

57

2,3

62

2,5

61

2,4

60

2,4

60

3

50

2,0

70

2,8

62

2,5

63

2,5

57

2,3

60

2,4

57

2,3

62

2,5

61

2,4

4

62

2,4

51

2,0

69

2,7

61

2,5

63

2,4

57

2,2

60

2,3

57

2,2

62

5

60

2,3

63

2,4

52

2,0

70

2,7

62

2,4

64

2,4

58

2,2

61

2,3

6

60

2,3

60

2,3

63

2,4

52

2,0

69

2,7

62

2,4

63

2,4

58

7

141

5,2

146

5,4

147

5,5

153

5,7

129

4,8

168

6,2

152

5,6

8

147

5,5

139

5,2

145

5,4

146

5,4

151

5,6

128

4,8

165

6,1

9

134

5,0

148

5,5

140

5,2

145

5,4

146

5,4

152

5,6

130

Ʃ

848

32

856

33

854

33

862

33

855

33

869

33

866

E

32/33

33/34

34/35

E

P

E

P

E

P

2,3 59

2,4

60

2,4

60

2,4

60

2,4

59

2,4 60

2,4

60

2,4

61

2,4

61

2,4

2,4

60

2,4 60

2,4

61

2,4

61

2,4

61

2,5

60

2,4

60

2,4 60

2,4

60

2,4

60

2,4

61

2,4

2,4

61

2,3

60

2,3 60

2,3

60

2,3

60

2,3

60

2,3

58

2,2

63

2,4

62

2,4 61

2,3

61

2,3

61

2,3

61

2,3

2,2

61

2,3

58

2,2

63

2,4 61

2,4

61

2,3

61

2,3

61

2,3

155

5,7

142

5,3 149 5,5

143

5,3 153 5,7

150

5,6

148

5,5

148

5,5

150

5,6

153

5,7 141 5,2

147

5,4 142 5,3

151

5,6

148

5,5

146

5,4

4,8

165

6,1

151

5,6 153 5,7

141

5,2 148 5,5

143

5,3

151

5,6

149

5,5

33

886

34

864

33

853

33 863

865

33

871

33

868

33

861 33

P

31 /32

P

+2,4 %
16

28 / 29

33

Sammanställning och analys

Tranängskolan kapacitet
842 elever

10 368 m2 BRA

Kapacitet
Lokalfunktion
Klassrum
teorisalar

Skolan ha idag ett underskott på klassrum och matsal, vilket har
täckts med en inhyrd modul och med tillskapade klassrum i lokaler
med annat ändamål. De klassrum som idag finns för Åk 3 i Röda
huset har inte tagits med i kapacitetsberäkningen då dessa initial
inte är ämnade för undervisning. Att bedriva verksamheten i två
olika hus medför organisatoriska svårigheter för lärarna och en
samlad undervisning försvåras. Likaså har det klassrum som idag
finns i paviljongen räknats bort.

12,3 m2 /elev

Över- / underskott
Antal
33
/

Kapacitet (klasser)

Klasser 2020 (+/-)

Klasser 2035 (+/-)

33

-6

-6

/

32

32

-6

-6

Grupprum

44

41

+2

+2

Bildsal

1

27

+9

+9

Hemkunskap

2

21

+4

+4

Idrottssal

4

41

-5

-5

Musiksal

1

27

+/-0

+/-0

NO-sal

3

18

+/-0

+/-0

Tekniksal

2

35

+17

+17

Träslöjdsal

2

18

+2

+2

Syslöjdsal

2

18

+2

+2

Kapacitet (elever)

Elever 2020 (+/-)

Elever 2035 (+/-)

hemklassrum

Lokalfunktion

Mängd

Matsal

1

558

-294

-314

Toaletter

89

1320

+472

+452
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Underskottet av klassrum och matsal kvarstår under
prognosperioden och uppgår år 2035 till -6 klasser och -314 platser
i matsalen. Underskottet är som störst under år 2025, 2026 och
2027 då det är -6 klasser och -332 platser i matsalen. Under dessa
tre år skulle en årskurs i högstadiet eventuellt behöva utökas till sju
paralleller för att få klasstorlekar som inte överstiger riktvärdet om
max 27 elever per klass.
Högstadiets klassrum har begränsningar sett till ventilationen,
vilket medger en maxkapacitet på 23 elever och två lärare. Med sex
paralleller är samtliga klasser större än vad ventilationen medger
om kapaciteten inte justeras. Snittstorleken på klasserna i
högstadiet är 25 elever. Med sju paralleller är snittet istället på 22
elever.
Lokaleffektiviteten kan analyseras utifrån riktvärdet om 12
kvm/elev, där skolan bedöms ha en god effektivitet med ett
nyckeltal på mellan 11,9-12,2 m2/elev under prognosperioden.
Lektionssalarna medger 4,7 m2/elev. Skolan upplevs vara ineffektivt
byggd då stora ytor avser kommunikationsutrymmen och då
flödena fungerar dåligt.
Det finns en aula på ca 640 m2 och ett bibliotek på ca 480 m2 vilket
drar upp nyckeltalet något.

3
Scenarioutredningar
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Scenario A

Ny F-6 skola i tätorten, befintlig F-6 skola lyfts ur Tranängskolan

Handlingsalternativ A innebär nybyggnation av en F-6 skola i anslutning till en ny idrottshall och förskola. Den nya låg- och mellanstadieenheten
ska då vara dimensionerad för en möjlig utbyggnad till fyra paralleller för att kunna möta en eventuell elevökning.
Den geografiska placeringen utreds inte i denna rapport, men vid intervjuer med rektorer och verksamhetsansvariga framkommer att det finns
stora synergieffekter i att ha låg- och mellanstadiet kvar på Tranängskolans område. Upptagningsområdet är fortsatt de samma som för
Tranängskolans F-6.
Med detta alternativ skulle låg- och mellanstadiets lokaler på Tranängskolan lämnas vilket medger utrymme för att omorganisera övriga
verksamheter och fördela lokalerna efter behov.
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Ny F-6 skola
Dimensionering

En viktig faktor vid dimensioneringen av den nya skolan blir att ta ställning till antalet paralleller. Ingen av de prognoser som finns framtagna för området
medger ett elevunderlag stort nog för att fylla fyra paralleller. De siffror som presenteras är baserade på lokalbehovet utifrån SCBs trendprognos (426 elever
2020 och 425 elever 2030), vilket ger underlag för tre paralleller per årskurs med en klasstorlek på i snitt 21 elever. Kapaciteten för skolan är 612 elever, och
kapaciteten för matsal och specialsalar möjliggör en utbyggnation till fyra paralleller. Hur skolan placeras, och möjlig omfördelningar av elever mellan
befintliga ytterskolor och den nya skolan behöver ses över.
Funktioner inomhus
m2
Skolan har i dimensioneringen ett hemklassrum per klass med tillhörande grupprum.
Entréer och gemensamma ytor
530
Lokaleffektiviteten är 16,1 m2/elev med det prognostiserade elevunderlaget och
Pedagogiska ytor F-3
1 200
11,2 m2 /elev vid maxbeläggning. Samtliga årskurser har hemklassrum och i likhet
Pedagogiska ytor 4-6
1 020
med undervisningen i Tranängskolan sker lektioner i ämnena bild och NO inte i
Specialsalar, bl.a. slöjd, bild, NO
355
specialsalar utan i hemklassrummet. Det finns behov av två idrottssalar (en delbar
Administration och service
542
sal) i den tillhörande idrottshallen.
Idrott - egen idrottssal och omklädning.
815
Kostnadskalkylen är schablonmässig med en annuitet på 30 år. Internräntan är satt
till 1 procent (SKR) och driftkostnaderna är tagna från REPABS årskostnader för
skollokaler. Den årliga nettoomkostnaden för nybyggnationen uppgår till ca 8,7 mkr
efter att avvecklingen av den tillfälliga modulen på Tranängskolan tagits med i
beräkningarna.

Projektkalkyl

Produktionskostnad
Kapitalkostnad, annuitet 30 år
Årlig driftkostnad
Summa tillkommande årskostnader
Avetablering paviljong, avgående årskostnad
Nettokostnader/år
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kr
195 000 000
7 600 000
2 700 000
10 300 000
-1 570 000
8 730 000

Toaletter
Skolkök och skolmatsal
Total programyta inkl. kom.
Nyckeltal 2035
Nyckeltal maxbeläggning 3 paralleller

29 st
624
6 851
16,1 m2/elev
11,2 m2/elev

A

Ny F-6 skola

Vad tycker verksamheterna?

Låg-/mellanstadiet - I dagsläget sker ingen samverkan med högstadiet på skolan, man ser dock vissa vinster i att vara lokaliserade på samma plats och kunna
samnyttja specialsalar och se de äldre eleverna. Verksamheten ser dock att förslaget skulle fungera, allra helst om den nya skolan byggs i anslutning till det befintliga
skolområdet. Med en ny idrottshall försvinner en av de faktorer som idag är mest trång vid schemaläggningen.
Högstadiet - Då samverkan mellan verksamheterna inte sker i dagsläget finns inga direkta problem med förslaget, sett till 7-9 verksamheten.
I detta scenario tillskapas mer utrymme i idrottshallen vilket förenklar schemaläggningen. Förslaget medger även mer utrymme för högstadiet att växa och ha ett
övergripande arbetslag och ytterligare en parallell. Högstadiet ser även möjlighet att skapa gemensamma centraliserade utrymmen om F-6s lokaler blir tillgängliga.
Färre elever på området kan skapa en ökad trygghet.
Grundsärskolan - För klassen 7-9 skulle förslaget vara bra då utrymme skapas för att integrera verksamheten med högstadiet. Denna integration kräver dock
ombyggnation för att anpassa lokalerna för högstadieelever med särskilda behov. För träningsklassen blir det mindre bra då möjligheten till samverkan med 1-6
försvinner. Förslaget ses dock som positivt om den nya F-6 skolan placeras i anslutning till Tranängskolan.
Kulturskolan – Det främsta problemet verksamheten ser med detta förslag är den geografiska placeringen av den nya skolan. För kulturskolan är det viktigt att bevara
den fysiska närheten som möjliggör att de yngre eleverna kan delta i kurser under ordinarie skoldag. Flyttas F-6 från området försvinner denna närhet och då även
stora delar av den undervisning som sker under dagtid i Kulturskolan.
Om F-6 lyfts ut och Kulturskolan är kvar där den är idag finns ett fortsatt behov av anpassade lokaler. Om grundsärskolan lyfts ur Vita huset i samband med förslaget
finns det möjligtvis utrymmen som kan anpassas så att de kan nyttjas av Kulturskolan, det kommer dock behöva finnas lokaler för undervisningen även vid den nya
enheten.
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A

Ny F-6 skola
Analys

Elevunderlaget för den nya skolan prognostiseras vara ungefär lika stort år 2035. Ser man till den målbild kommunen har visar prognosen på en ökning med
ca 60 elever, och ger ett total elevantal på 484 stycken. Skolan är dock dimensionerad för fulla klasser i tre paralleller i vardera årskurs, och den totala
kapaciteten medger plats för 612 elever vilket innebär att skolan är stor nog att ta emot en ökning på ca 185 barn jämfört med dagens antal.
Baserat på de prognoser som finns kommer en fyrparallellig F-6 skola inte vara aktuell under kommande 15 år. Såväl schemaläggning som lokalbehov
påverkas av att ha fler paralleller. Vid tre paralleller överstiger klasstorlekarna aldrig 24 elever under prognostiden. Med färre paralleller minskar
lokalbehovet markant. Istället för de 28 hemklassrum som behövs för en fyrparallellig skola är behovet 21 klassrum, förutsatt att samtliga årskurser har
hemklassrum. Likaså minskar behovet av idrottshall och specialsalar. Om skolan beläggs på Tranängskolans område eller i nära anslutning till skolan kan
behovet av hemkunskapssalar och slöjdsalar täckas i de befintliga lokalerna.
Flytten av F-6 verksamheten skulle leda till en kraftig minskning av kulturskolans deltagare, och skulle även kräva organisatoriska förändringar då eleverna
inte längre skulle kunna delta i undervisningen under ordinarie skoltid. Skolan hade istället behövt ha salar för kulturskolans verksamhet på den nya skolan.

Effekt Tranängskolan
Tanängskolan har under prognostiden en lokaleffektivitet på i snitt 12,3 m2/elev.
Om F-6 verksamheten flyttas kommer lokalnyttjandet istället ligga på 24,6 m2
/elev, vilket är mer än dubbelt så högt som riktvärdet 12 m2 /elev för skollokaler.
Det kommer finnas en stor överkapacitet i samtliga lokalfunktioner, med undantag
för NO-salarna som fortsatt är en trång sektor. Vid sex paralleller kommer det
finnas 15 hemklassrum och 23 grupprum i överskott. Matsalen är har en
överkapacitet på strax över 100 elevplatser.
Både den nybyggda F-6 skolan och Tranängskolan blir ineffektivt nyttjade. Den nya
skolan då elevunderlaget kräver tre paralleller i vardera årskurs för att inte få för
stora klasser, men då klasserna i gengäld inte blir fyllda. Tranängskolan blir
ineffektiv då elevunderlaget som blir kvar inte har behov av den mängd salar som
lämnas vid flytt. Beroende på var den nya skolan placeras kommer även kostnaden
för skolskjuts öka då det blir ytterligare en enhet.
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Lokalfunktioner
Klassrum
Teorisalar
Hemklassrum
Grupprum
Bildsal
Hemkunskapssal
Idrottshall
Musiksal
NO-sal
Teknik
Slöjd
Träslöjdssal
Syslöjdssal
Matsal
Toaletter

Över/underskott
+15
0
+15
+23
+9
+10
+18
+10
+/-0
+17
+18
+18
+18
+117 elever
+879 elever

B

Scenario B

Ny Kulturskola på Medborgarplatsen

Handlingsalternativ B utgår från att Kulturskolan flyttar ur de befintliga lokalerna i Vita huset och att nya lokaler byggs på medborgarplatsen ca 500 meter från
Tranängskolan. Lokalerna i Vita huset innefattar i dagsläget, utöver kulturskolans verksamhet, administrativa arbetsplatser, grundsärskolan 7-9, elevhälsa och
kurator. Totalt har Kulturskolan ytor som uppgår till 547 m2 i Vita huset. Av dessa är 413 m2 undervisningslokaler, 53 m2 personalutrymmen och ca 80 m2 förråd
och övriga utrymmen.
I en ny kulturskola ser verksamheten ett behov av utökade ytor. De pedagogiska ytorna skulle behöva öka med ca 200 m2 till en total yta om 747 m2, exklusive
personalutrymmen, gemensamhetsutrymmen och kommunikationsytor.
Lokalerna i Vita huset skulle behöva genomgå en upprustning och anpassning för att kunna nyttjas av andra verksamheter på Tranängskolan.

Nuvarande
Elever
Area

20/21 Prognos/behov
285
+5
547
+200

Ny Kulturskola
20/21
Elever
285
Area 1 210
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Prognos/ökning
+5
+755

B

Ny Kulturskola på Medborgarplatsen
Bakgrundsfakta

Svårigheterna i att dimensionera en kulturskola är att kommunens, och till följd av denna verksamhetens, budget ligger till grund för vilket utbud och
i vilken utsträckning utbildningen kan erbjudas. Kommunen är inte skyldig att erbjuda kulturskola vilket ofta leder till en begränsad budget och icke
ändamålsenliga lokaler, som i sin tur inte möjliggör tillväxt i den utsträckning verksamheten har som ambition. Följande utdrag ur ”En inkluderande
kulturskola på egen grund” lyfter viktiga aspekter att beakta vid projektplaneringen av Kulturskolans lokaler:
1) ”Att kunna delta i verksamheten i direkt anslutning till skoldagen kan göra det enklare att delta, särskilt för yngre barn eller familjer som inte
känner till vad kulturskolan är. Att slippa transporter till en centralt lokaliserad kulturskola underlättar även för familjer som saknar möjlighet att
skjutsa sina barn. Denna aspekt har allra störst betydelse i glesbygd och kan vara en reell förutsättning för att dessa barn och unga alls ska kunna
delta.”
2) ”Olika lokalval ger olika typer av fördelar beroende på arten av verksamhet. Att ha en egen byggnad som samlar verksamhetens olika delar
signalerar att kulturskolan har en framskjuten plats i kommunens kulturliv samtidigt som den fungerar som en mötesplats för barn och unga som
delar samma intressen. En byggnad som är anpassad för konstnärlig verksamhet ger också bättre förutsättningar för en hög kvalitet på verksamheten
och för att olika konstuttryck kan mötas i form av gemensamma arrangemang, konserter och andra aktiviteter”
3) ”En sammanhållen kulturskola i egna lokaler skapar goda förutsättningar för en kollegial samverkan, kunskapsöverföring och utveckling. Att
undervisa enskilt, utspritt på flera skolor, stadsdelar eller samhällen kräver självständiga lärare och en stark ledning för att kunna hålla ihop
arbetsgruppen. Flera kommuner, såväl större som mindre, erbjuder sin kulturskoleverksamhet samlat. Kulturskolan Smedjan i Tidaholm har samlat
alla sina verksamheter i särskilt anpassade lokaler. I Trollhättan har ett ungdomens hus byggts, kallat N3, som förutom kulturskolan även rymmer
ungdomsverksamhet i regi av studieförbund, kulturverksamhet gentemot skola och förskola och fritidscoacher som kan lotsa ungdomarna till rätt
verksamhet. Öppettiderna är generösa och kulturhuset ligger i direkt anslutning till en skola som ökar verksamhetens synlighet än mer. Även i
Höganäs delar fritidsverksamhet och kulturskola lokaler inom ramen för Eric Ruuths kultur”
https://www.regeringen.se/contentassets/7037695d8c354057b9ece6fca046173f/en-inkluderande-kulturskola-pa-egen-grund-sou-201669hus
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Ny Kulturskola på Medborgarplatsen
Dimensionering

Verksamheten själva har fått utvärdera de ytor de har idag, och utifrån deltagande, verksamhetsplan och befintliga behov uppskatta vilka ytor de
behöver. Till detta har basutrymmen så som entré, kommunikationsutrymmen, personalutrymmen och kapprum lagts till. Kulturskolan har idag ytor i Vita
huset som uppgår till 547 m2. De pedagogiska ytor de ser behov av att utöka medför en ökning med ca 200 m2.
Dimensioneringen av den nya kulturskolan resulterar i en byggnad om totalt 1 210 m2. I detta förslag har endast basytorna dimensionerats. Önskemål från
verksamheten gällande gemensamhetsytor finns, men är inte beräknade i detta förslag. Förslaget bygger även på att Kulturskolan inte har en egen scen
för föreställningar.
Den schablonmässiga produktionskostnaden för byggnaden uppgår till 36,3 mkr.
Funktioner inomhus
m2
Denna kostnad inkluderar dock inte specialanpassningar i form av akustiska
Brass inkl orkesterbibliotek
25,5
anpassningar, vilket kommer behövas. Nettokostnaden per år för nybyggnationen
Sång
16
uppgår till ca 1,9 mkr.
Träblås

Piano (3 m takhöjd)

40

Violin

20,8

Cello

16

Gitarr, bas, pop/rock

40

Danssal

120

Drama/teater

60

Konst (3 m takhöjd)

60

Slagverk

80

Orkestersal

160

WC

19*

Personalutrymmen

90

Entréhall

30

Kapprum

20

Kommunikationsytor

200

Teknikutrymmen

90

Väggar

25

16

Total programyta inkl. kom.
*Totalt 8 stycken, varav 2 RWC

40
1210

Projektkalkyl

Produktionskostnad
Kapitalkostnad, annuitet 30 år
Årliga driftkostnad
Summa tillkommande årskostnader
Avetablering paviljong, avgående årskostnad
Nettokostnad/år

kr
36 300 000
1 410 000
480 000
1 900 000
/
1 900 000

Kulturskola på Medborgarplatsen
B Ny
Vad tycker verksamheterna?
Generellt – Lokalerna i Vita huset kommer troligast ställas om till administrativa platser. Kapaciteten i grundskolan påverkas därmed inte nämnvärt, och de
flaskhalsar som finns kvarstår. Detta innebär att det fortsatt krävs investeringar i grundskolans lokaler.
Låg- / mellanstadiet - För att elever i yngre åldrar ska kunna delta i Kulturskolans undervisning krävs en fysisk närhet till verksamhetens lokaler. Då
undervisningen är belagd under ordinarie skoltid blir transportsträckan till medborgarplatsen en tydlig barriär för dessa elever. Då sträckan mellan skolan
och anvisad plats passerar en tungt trafikerad väg anses det inte heller tänkbart att låta de yngsta eleverna ta sig mellan platserna utan lärare eller vuxet
sällskap, resurser som inte kan undsättas för detta syfte.
Den sammanvägda åsikten är att det fysiska avståndet dels kommer leda till att många elever inte har tid att ta sig till Kulturskolan, men även att det
generella intresset kan minska när avståndet till lokalerna ökar.
Verksamheten har även en önskan om en utvecklad samverkan mellan övriga skolverksamheter och kulturskolan, vilket försvåras om Kulturskolan inte
längre finns på samma område.
Högstadiet - Påverkar inte högstadiet och dess verksamhet nämnvärt. Alternativet ses därför inte som en lösning på de lokalproblem verksamheten
upplever.
Grundsär - Alternativet frigör inte ytor som möjliggör att grundsärskolan integreras med högstadiet. Alternativet ses därför inte som en lösning på de
lokalproblem verksamheten upplever.
Kulturskolan - Fördelen med förslaget är att verksamheten blir belagd på en attraktiv plats med närheten till medborgarhuset där samnyttjande och
synergieffekter kan uppstå och kan bidra till en tydlig kulturell plats i kommunen. Lokalerna kommer då även vara speciellt anpassade för verksamheten,
vilket blir en stor förbättring från de befintliga lokalerna som saknar rätt förutsättningar men fått anpassas så gott det går till verksamhetens behov.
Likt låg- / mellanstadiet spår verksamheten att avståndet hade resulterat i ett elevbortfall, speciellt i de yngre åldrarna som inte själva kan ta sig till de nya
lokalerna. Verksamheten hade i gengäld behövt arbeta mer under eftermiddagar och kvällar, då den undervisning av yngre elever som idag primärt sker
under dagtid till stor del hade fått flyttas.
Den rättigheten som barnen har i Tranemo kommun att utöva kulturella uttrycksformer försvinner.
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Ny Kulturskola
Analys

En av de positiva aspekter som lyfts av verksamheten är att förslaget skulle möjliggöra ett tydligt kulturnav för kommunen. Det finns gynnsamma
synergieffekter i att ha en samlad plats för kultur i kommunen och möjligheter till samnyttjande och samarbete med Medborgarhuset finns. Det skulle dock
krävas att den nya byggnationen då inte enbart innefattade de basytor som krävs för undervisningen utan även skulle kunna fungera som en samlingsplats
och att en scen för konserter och scenkonst fanns. Ett ”minsta möjliga” alternativ skulle inte möjliggöra detta.
Den främsta kritiken och oron kring förslaget är den geografiska placeringen. Här lyfts avståndet som en stor risk för att kunna behålla, och växa, i antalet
deltagare. Vid en flytt av kulturskolan är det viktigt att beakta den geografiska placeringens påverkan på tillgängligheten för eleverna. Verksamheten ser att
förslaget skulle innebära ett bortfall av de yngre deltagarna som inte längre kan delta i undervisningen under ordinarie skoltid.
Om den nya Kulturskolan istället byggs på Tranängskolans område kan verksamhetens behov tillgodoses och närheten till eleverna behållas. Denna lösning
är vad verksamheten ser som mest attraktiv. Ett alternativ är att lokalerna i Vita huset behålls för undervisningen som är belagd under dagtid, och att nya
lokaler kompletterar verksamhetens behov, med främsta fokus på undervisning för de äldre elever som deltar i undervisning efter skoltid.

Effekt Tranängskolan
Förslaget frigör inte ytor som kan åtgärda de flaskhalsar som finns på Tranängskolan. Tekniska sektionen bedömning är att lokalerna i Vita huset bäst
ställs om till administrativa arbetsplatser. Detta resulterar i att kapaciteten i Tranänskolans är oförändrad vid en omlokalisering av Kulturskolan.
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C
C Scenario
Erforderliga anpassningar av befintlig skolbyggnad, med matsal och stadier huvudsakligen kvar på nuvarande plats
Handlingsalternativ C innebär att man åtgärdar de flaskhalsar som identifierats i den befintliga skolan, men inte vidtar ytterligare åtgärder i form av
omorganisering och om-/tillbyggnationer. Alternativet är ett minimialternativ där det som behöver åtgärdas för att kunna klara den
befolkningsökning som prognostiseras i kommunen verkställs, men inte mer.
Elevunderlaget kommer öka med mellan 20 och 80 elever, beroende på vilken prognos som används som underlag. Ökningen kommer vara spridd
över samtliga årskurser, men störst i högstadiet. Det antal paralleller som finns idag kommer kunna inrymma den prognostiserade elevökningen,
både för den demografiska trendframskrivningen och kommunens målbild. Behovet av platser i matsalen beror på vilken av prognoserna man
följer. Vid målprognosen behöver ytterligare platser tillskapas.

m2

+
11,9 m2/elev
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+ 17 klasser
Kapacitet i Tekniksal

- 332 elevplatser
kapacitet i matsalen
- 6 hemklassrum

anpassningar av nuvarande skola
C Erforderliga
Dimensionering
Nyttjandet av teoriklassrummen beräknas vara låg till följd av att klassrummen används som hemklassrum. Högstadiet har idag begränsningar sett till
ventilationens kapacitet. Ventilationen medger endast plats för 23 elever och två lärare, vilket innebär att högstadieklasserna konstant är för många elever i
klasserna för att lokalerna skall fungera väl, med en klasstorlek på i snitt 25 elever under prognosperioden. Enligt tekniska förvaltningen är det möjligt att höja
luftflödet med 15-20%. Bedömningen är att det högre luftflödet inte kommer generera störande ljud. Ett annat alternativ som lyfts är att installera närvaro/co²
givare samt spjäll för att ”stänga ned ” rum när de inte används.
De klassrum som idag finns för Åk 3 i Röda huset har inte tagits med i kapacitetsberäkningen då dessa initial inte är ämnade för undervisning. Att bedriva
verksamheten i två olika hus medför organisatoriska svårigheter för lärarna och en samlad undervisning försvåras. Likaså har det klassrum som idag finns i
paviljongen räknats bort. Detta innebär att det finns ett underskott om tre klassrum för låg- och mellanstadiet.
Om högstadieverksamheten fortsatt bedrivs med hemklassrum finns ett underskott på tre klassrum. Om ventilationsbegränsningarna i högstadiets klassrum inte
åtgärdas är behovet större då maxkapaciteten då är 23 elever. Behovet är större vid användandet av hemklassrum än om salarna istället hade nyttjats som
teorisalar. En generell riktlinje är att det går ca tre klasser på två teorisalar, beroende på hur stor andel av undervisningen som sker i specialsalar. Totalt för F-6
verksamheten och högstadiet saknas sex klassrum, alternativt fler om ventilationsbegränsningarna inte åtgärdas.
Ett alternativ för att minska behovet av tillbyggnationer är att högstadiet istället för hemklassrum nyttjar salarna som teorisalar. Genom att ställa om
verksamheten på detta sätt behöver endast tre klassrum inkl. tillhörande grupprum för låg- och mellanstadiet tillföras. Matsalens kapacitet behöver utökas för
ytterligare 332 elever fördelat på tre sittningar, och idrottshallen med en delbar sal. Ser man till målprognosen så behöver matsalen utökas med ytterligare 70 m2
för att möta behovet. Möjligheten till ytterligare en entré bör utredas då det redan idag finns problem med in- och utflöden, ett problem som kommer bli större
med ett ökat elevantal.
Den totala tillkommande ytan uppgår till Ca 1 690 m2, inklusive kommunikationsutrymmen, teknikytor och innerväggar. En post för ombyggnationer behöver
adderas till projektkostnaden efter att möjliga anpassningar av de befintliga lokalerna har identifierats. Den schablonmässiga kostnaden för renoveringsarbeten
har lagts på 1 500 kr/ m2.

Funktioner inomhus

+ 3 klassrum med tillhörande grupprum
+ Toaletter
+ Personalrum
+ Kapprum
+ 332 elevplatser i matsalen
+ Idrott och omklädning.

29

Total programyta inkl. kom.

m2

270
10
60
60
166
815

1 688

Projektkalkyl

Produktionskostnad
Kapitalkostnad, annuitet 30 år
Årlig driftkostnad
Summa tillkommande årskostnader
Avetablering paviljong, avgående årskostnad
Nettokostnader/år

kr
40 000 000
1 550 000
670 000
2 230 000
-1 570 000
660 000

anpassningar av nuvarande skola
C Erforderliga
Vad tycker verksamheten?
Kulturskolan – Scenariot med att vara kvar i Vita huset har inte några större nackdelar förutsatt att nödvändiga investeringar görs i lokalerna. Verksamheten
trivs i övrigt bra med närheten till eleverna och det vackra huset.
För att förlaget ska fungera för verksamheten behöver det tillskapas lektionssalar för bland annat för drama- och teaterundervisning. Det finns även behov av
att renovera aulan för att möjliggöra konserter och scenkonst. Orkestersalen medger idag plats för 30 elever och kan inte användas för denna typ av
föreställningar. Sker inte dessa nödvändiga investeringar så möter förslaget inte verksamhetens behov.
Låg- / mellanstadiet – Detta alternativ fungerar då fokus ligger på att utöka matsal, klassrum och grupprum. Alternativet kräver både om, och tillbyggnationer
för att vara möjligt då det bland annat behöver tillskapas fler grupprum, men även då kommunikationsytorna behöver göras om för att fungera bättre logistiskt.
Alternativet skulle behöva utökas med en utveckling av utemiljöerna och fritidsverksamhetens lokaler för att fungera.
Högstadiet – Verksamheten upplever att förslaget inte genererar de lösningar som krävs för en väl fungerande skola. Den undervisning som bedrivs idag med
hemklassrum genererar en trygghet hos eleverna som försvinner om man övergår till teorisalar. Likaså blir närheten till det egna arbetslaget svår att säkerställa.
Om kommunens prognostiserade målbild uppfylls kommer skolan bli väldigt stor, och de lokaler som finns idag, med rådande logistik och placeringar av salar
kommer ha svårt att ta emot ett ökat elevunderlag. Högstadiet skulle behöva ytterligare lokaler för att fungera optimalt, såväl klassrum som
kommunikationsutrymme.
Grundsär – Förslaget möjliggör inte för en integrering av grundsärskolan och anses därför inte möta verksamhetens behov. Det behöver även tillskapas
förvaringsutrymmen för hjälpmedel i anslutning till träningsskolans lokaler.
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anpassningar av nuvarande skola
C Erforderliga
Analys
Alternativet innebär att de flaskhalsar som finns åtgärdas genom omorganisering och tillbyggnationer. För att kunna genomföra förslaget krävs det
verksamhetsförändringar i högstadieverksamheten. Principen med att varje klass har ett hemklassrum är ett medvetet val från verksamheten, som
har tillämpats för att skapa trygghet för eleverna. Att övergå till teorisalar kommer generera större flöden i bland annat korridorer vilket kan bli
svårt att hantera i de redan begränsade kommunikationsutrymmena.
Då förslaget endast löser de direkta lokalbristerna bidrar det inte till en ökad attraktivitet. En risk med förslaget är att nivån på utbildningen
påverkas och att arbetsmiljön för såväl elever som lärare försämras i högstadiedelen. Verksamheterna upplever att lokalerna sedan länge är för
trånga, och byggnadens förutsättningar gör det svårt att ha goda flöden. Alternativet uppfyller inte de önskemål verksamheterna har på lokalerna.
Förslaget är det mest kostnadseffektiva av alternativen. Kan en avvägning göras mellan de hårda värdena sett till direkta begränsningar som
behöver åtgärdas, och de värden som finns sett till en förbättrad arbetsmiljö och trivsel så är det att föredra.
Ytterligare problematik ligger i hur stadierna är lokaliserade. Möjligheten att hålla ihop stadierna är svår vid utbyggnation då behovet av klassrum
finns för både mellanstadiet och lågstadiet, som nu är lokaliserade i olika delar av byggnaden.
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D
D Scenario
Förvaltningens förslag
Handlingsalternativ D grundar sig i den tidigare framtagna rapport som gjorts av extern konsult. I samarbete med den tekniska sektionen har förslaget
brutits ned i ett antal åtgärdspunkter som tar hänsyn till de flaskhalsar som finns sett till begränsningar i lokaler, samt den utveckling och de värden
verksamheten lyft under workshops och intervjuer. Vart utbyggnationerna beläggs är ännu inte fastställt.
Vid byggnation av en ny förskola på Tåstarp finns en möjlighet för vissa flyttkedjor inom befintlig byggnation, som bland annat kan tillgodose
träningsskolans lokalbehov.
Förslaget innebär att F-9 verksamheten och kulturskolan finns kvar på området och att den tillfälliga paviljongen avetableras. Samtliga årskurser har
fortsatt hemklassrum. Matsalen byggs ut med en ökad serveringsyta. Grundsärskolan 7-9 integreras med högstadiet och plats för ytterligare ett arbetslag
tillskapas för högstadiet. För mellanstadiet byggs en ny del med klassrum, grupprum och personalrum för att ersätta de lokaler som idag finns i paviljongen
och i Röda huset och bristen på personalutrymmen som finns. Utemiljön förbättras med en multisportsarena och idrottshallen byggs ut med en delbar sal.
Kulturskolans lokaler förläggs i en tillbyggnation i anslutning till aulan, som renoveras för att komplettera kulturskolans lokaler.

Funktioner inomhus
+ Klassrum med tillhörande grupprum Låg-/mellanstadiet
+ Klassrum med tillhörande grupprum och arbetsrum högstadium och grundsär
+ Elevplatser i matsalen
+ Utbyggnation och renovering av aulan för Kulturskolans lokaler
+ Idrott och omklädning.
+ Multisportsarena
- Paviljong
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förslag
D Förvaltningens
Dimensionering
Förslaget utgår från den pedagogik som bedrivs idag och innebär att samtliga årskurser har hemklassrum i enlighet med verksamhetens önskemål, samt
att plats för ytterligare ett arbetslag tillskapas.
Likt tidigare scenarion behöver ventilationen i högstadiets klassrum ses över för att öka kapaciteten i de klassrum som idag har begränsningar. Med
förslaget lämnas de klassrum som finns för lågstadiet i Röda huset, samt de lokaler som finns för kulturskolan och grundsärskolan i Vita huset.
Om målprognosen uppfylls behöver matsalen utökas ytterligare för att möta behovet. Möjligheten till ytterligare en entré bör utredas då det redan idag
finns problem med in- och utflöden, ett problem som kommer bli större med ett ökat elevantal.
Totalt omfattar ny- och tillbyggnationerna en yta om ca 2 700 m2 . Till detta tillkommer kostanden för upprustningen av aulan med en schablonmässig
kalkylkostnad på 1 500 kr/m2 och byggnationen av en multisportarea, en kostnad som varierar beroende på utformning. I kalkylen har en kostnad på 300
000 använts för upprustningen av utemiljön. Med kostnaden för paviljongen borträknad uppgår den tillkommande årskostnaden för förslaget till ca 2,3
mkr. För utbyggnationerna av klassrum tillförs även kapprum, personalrum och toaletter.

Funktioner

m2

+ 7 klassrum med tillhörande grupprum

498

+ 332 elevplatser i matsalen

166

+ Toaletter

22

+ 2 Personalrum

120

+ 2 Kapprum

88

+ Idrott och omklädning.

815

+ Kulturskolan lokaler aulan

410

+ Multisportarena
Total programyta inkl. kom.
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2 761

Projektkalkyl

Produktionskostnad
Kapitalkostnad, annuitet 30 år
Årlig driftkostnad
Summa tillkommande årskostnader
Avetablering paviljong, avgående årskostnad
Nettokostnader/år

kr
72 500 000
2 800 000
1 100 000
3 900 000
-1 570 000
2 300 000

förslag
D Förvaltningens
Analys
Förslaget är det som har mest stöd från verksamheterna då det inte endast löser de omedelbara flaskhalsarna utan även tar hänsyn till
verksamheternas önskade arbetssätt och utveckling. I förslaget finns fokus på samverkan och sammanhållning vilket innebär att befintliga ytor kan
samnyttjas av fler verksamheter och att en god lokaleffektivitet kan uppnås.
Genom att investera i kulturskolans lokaler på skolans område finns det möjligheter för verksamheten att växa och fortsatt samverka med
grundskolan även under dagtid, och verksamhetens närvaro kan inge en trygghet i området under kvällstid. En upprustning av utomhusmiljö ökar
sannolikheten för att elever vistas utomhus under rasttid, men även att fler barn och unga vistas på området även efter skoltid, vilket skapar
gynnsamma förutsättningar för att potentiellt flytta fritidsgården till området.
Effekt Tranängskolan
Förslaget innebär att samtliga lokalbehov tillgodoses och skapar även förutsättningar
för att fortsatt växa. Då hemklassrummen bevaras finns det ett teoretiskt
överskott av klassrum, vilket innebär att ytor kan frigöras vid behov om man övergår
till att använda klassrummen som teorisalar för vissa årskurser.

Kapacitet
Lokalfunktion
Klassrum
teorisalar

Musiksalen är en fortsatt trång sektor. Här bör en utökad samverkan med kulturskolan ses hemklassrum
över i samband med nybyggnationen av lokaler i anslutning till aulan, där undervisning kan Grupprum
vara möjlig under de tider verksamheten ej nyttjar lokalen. Det bör även ses över
Bildsal
om exempelvis orkestersalen i Vita huset fortsatt kan användas som musiksal efter att
kulturskolan lämnar lokalerna.
Hemkunskap
Utbyggnationen av idrottshallen resulterar i ett visst överskott, vilket dock kan behövas
då lokalerna fortsatt samnyttjas med kommunens gymnasieskola.

Antal
40
/

Klasser 2035 (+/-)
+/-0
-

40

+/-0

51

+9

1

+9

2

+4

Idrottssal

6

+16

Musiksal

1

+/-0

NO-sal

3

+/-0

Tekniksal

2

+17

Träslöjdsal

2

+2

Syslöjdsal

2

+2

Lokalfunktion
34

Över- / underskott

Matsal

Mängd
1

Elever 2035 (+/-)
+19

Sammanställning av verksamheternas önskade utveckling
Grundsär

F-6

•
•

Integration mellan grundsärskolan 7-9 och högstadiet
Möjlighet till egen ingång för Grundsärskolan 7-9
Möjlighet till samverkan mellan träningsskolan och F-6
Större ytor och bättre förvaringsmöjligheter för hjälpmedel i
träningsskolan
Bättre utemiljöer som erbjuder samverkan och integration
Ytor för alla hjälpmedel är viktigt, detta är ett akut problem just nu

•

•
•
•
•
•
•
•

Arbetslag med nära anslutning till varandra
Bevarandet av undervisning i hemklassrum med tillhörande arbetslag.
Möjligheter för ett sjätte arbetslag och fler klassrum
Bättre utemiljöer för aktiviteter
Bättre utrymmen för inomhusaktiviteter
Samverkan och integration med grundsärskolan
Bättre samtalsrum/konferensrum

•
•
•
•

7-9

Kulturskolan
•
•
•
•
•
•
•
•

3535

Närhet och tillgängligheten för eleverna.
En teater/dramasal.
Tydlig identitet i lokaler och på området generellt
Verksamhetsanpassade lokaler som är akustiskt anpassade
Fler salar för gruppundervisning
Förbättrade personalutrymmen och arbetsmiljö
Sociala ytor för barn och föräldrar att mötas med andra deltagare.
Tydlighet gällande nyttjandet av lokalerna. De lokaler som finns för
kulturskolan behöver i första hand gå till verksamheten för att de ska
kunna utveckla verksamheten i trygghet.

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Det behöver tillskapas personalutrymmen
Fritidsverksamhet behöver mer yta
Fler och större klass- och grupprum, specifikt för åk 4-6.
Kommunikationsutrymmen för åk 4-6 behöver bli mer tillgängliga, detta
kräver större ytor än idag
Matsal behöver förbättras för att minska köer och flaskhalsar när personer
ska in i matsalen.
Bättre logistik som leder elever och besökare enkelt till rätt lokal
Viktigt att göra en avvägning mellan lokaler/investeringar och
personal/lärare för att erbjuda en kvalitativ undervisning.
Utrymmen för rektorer och elevhälsa i vita huset behöver åtgärdas med
avseende på ljudisolering. Samtal i rum med kurator har genomhörning till
andra utrymmen. Rektorer störs av musikundervisning i vita huset,
exempelvis trumspel.
Kulturskolan bör vara kvar i närområdet för att inte få ett bortfall av elever
från F-6. Om en förflyttning av kulturskolan genomförs kommer lärare
behöva transportera elever till kulturskolan vilket inte är rimligt. Det är
bättre att ha kulturskolan på samma område och fokusera på mer
samverkan mellan kulturskolan och andra skolverksamheter.
Idrottshallarna behöver bättre omklädning- och duschutrymmen för att
erbjuda privata utrymmen, exempelvis duschbås
Personer med särskilda behov behöver utrymmen för att kunna få särskilt
stöd.
Det är bättre med en stor skola istället för mindre utspridda avdelningar.
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Sammanställning av handlingsalternativ
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Sammanställning av handlingsalternativ
Scenario A

Typ av åtgärd

Area (BTA)

Investeringsutgift

Tillkommande årskostnad

Ny F-6 skola

Nybyggnation

6877

195 000 000

8 700 000

Positiva aspekter

Trängseln i Tranängskolan elimineras och F-6 verksamheten får anpassade lokaler. Grundsärskolan kan integreras. Möjlighet till
ytterligare befolkningstillväxt.

Negativa aspekter

Låg lokaleffektivitet. Störst investeringskostnad. Minskat elevunderlag för kulturskolan.

Scenario B

Typ av åtgärd

Area (BTA)

Investeringsutgift

Tillkommande årskostnad

Ny kulturskola

Nybyggnation

1210

36 300 000

1 900 000

Positiva aspekter

Ändamålsenliga och specialanpassade lokaler. Tydlig satsning på kulturen. Möjlighet till samverkan med medborgarhuset
Fysisk distans till eleverna. Behov av dubbel uppsättning lokaler, dels på skolområdet och på medborgarplatsen. Endast basytorna
skapar inte mötesplatsen som eftersträvas.

Negativa aspekter

Scenario C

Typ av åtgärd

Area (BTA)

Investeringsutgift

Tillkommande årskostnad

Ombyggnation bef. skola

Tillbyggnation

1 688

40 000 000

660 000

Positiva aspekter

Ekonomiskt det mest fördelaktiga förslaget. Löser de akuta flaskhalsar som finns.
Ser inte de mjuka värdena. Kräver oönskad omorganisering och förändrat arbetssätt. Tillgodoser inte kulturskolans behov.
Möjliggör inte för en integrering av grundsärskolan. Kräver verksamhetsförändringar för högstadiet. Utemiljön fortsatt problem.

Negativa aspekter
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Scenario D

Typ av åtgärd

Förvaltningens förslag

Ny-/ tillbyggnation

Positiva aspekter

Samtliga verksamheters behov tillgodoses. Skapar en förbättrad arbetsmiljö för såväl personal som elever. Ger möjlighet att växa.
Skapar möjligheter för bättre flöden och möjliggör verksamheternas önskade arbetssätt.

Negativa aspekter

Större investering, kräver viss omorganisation. Placering av utbyggnationer behöver fortsatt utredas.

Area (BTA)

Investeringsutgift

Tillkommande årskostnad

2 761

72 500 000

2 300 000

Utredningen är utförd under perioden januari-april 2021 av NIRAS Sweden AB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-05-19

§ 31 Start av gymnasiesärskola 2022-2023 KS/2021:616
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner timplan för gymnasiesärskolans individuella program

Sammanfattning av ärendet
Från och med höstterminen 2022 kommer Tranemo kommun att erbjuda elever att gå
Gymnasiesärskolan Individuella programmet.
Till programmet behöver beslut fattas om timplan för programmet (Bilaga 1)

Ärendet
Beslut fattades av kommunfullmäktige 2022-04-11 att Tranemo kommun startar
gymnasiesärskola från och med HT 2022 med motiveringen:
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre förutsättningar för
förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet för eleverna i en uppbyggd trygg miljö. Det
kommer också att vara lättare att bygga upp samverkan med en eventuell kommande arbetsplats och
LSS. Eleverna slipper restid och får mer fritid.
När beslut om att starta gymnasiesärskola är fattat behöver också en timplan fastställas för
verksamheten.
Timplanen redovisas i Bilaga 1.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Det finns ingen ekonomisk påverkan kopplat till beslutet med timplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-11
Bilaga timplan
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-11

Föredragning och debatt
Administrativ chef Per Ambjörnsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-05-19

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Per Ambjörnsson
Administrativ chef
Datum: 2022-05-11
Dnr: KS/2021:616

Tjänsteskrivelse om timplan för Gymnsiesärskolan
Individuella programmet
Förslag till beslut
•

Godkänner timplan för gymnasiesärskolans individuella program

Beslutsmotivering
Sammanfattning av ärendet
Från och med höstterminen 2022 kommer Tranemo kommun att erbjuda elever
att gå Gymnasiesärskolan Individuella programmet.
Till programmet behöver beslut fattas om timplan för programmet (Bilaga 1)

Ärendet
Beslut fattades av kommunfullmäktige 2022-04-11 att Tranemo kommun startar
gymnasiesärskola från och med HT 2022 med motiveringen:
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre
förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet för
eleverna i en uppbyggd trygg miljö. Det kommer också att vara lättare att bygga upp
samverkan med en eventuell kommande arbetsplats och LSS. Eleverna slipper restid och
får mer fritid.
När beslut om att starta gymnasiesärskola är fattat behöver också en timplan
fastställas för verksamheten.
Timplanen redovisa i Bilaga 1.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Det finns ingen ekonomisk påverkan kopplat till beslutet med timplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-11
Bilaga timplan
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-11

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Christina Josefsson

Per Ambjörnsson

Tf. sektionschef

Administrativ chef

Timplan Tranemo Gymansiesärskola
Garanterad undervisningstid
Fördelning mellan ämnesområdena
Estetisk verksamhet 150h
Hem- och konsumentkunskap 150h
Idrott och hälsa 150h
Natur och miljö 150h
Individ och samhälle 150h
Språk och kommunikation 150h

220511
3600 h/läsår
Åk1

Åk2

Åk3

Åk 4

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

900

900

900

900

Totalt

3600

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-04-11

§ 62 Start av gymnasiesärskola 2022-2023 KS/2021:616
Kommunfullmäktiges beslut
•

Startar gymnasiesärskola från och med HT 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.

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

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

Ekonomisk påverkan
Finansiering sker genom:
•

minskade kostnader för interkommunala ersättningar 2022: 110 000kr

•

tillkommande uppstartskostnader 100 000 kr

•

minskade kostnader för transporter 240 000 kr

•

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

Ordförandes sign

Justerares sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-04-11

•

Nettoeffekt: ca 91 000 kr

•

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

Samråd genomförs mellan lärandeutskottet och allmänna utskottet

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
KS §72, 2022-03-28
LU §4, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Bilaga 1 Underlag för beslut av återinförande av gymnasiesärskola
Bilaga 2 Kostnadsberäkning lokaler
Bilaga 3 Placering av paviljong
Bilaga 4 Utlåtande kring uppstart av Gymnasiesärskola

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Omsorgssektionen

Slutinstans
Lokaler kommunstyrelsen
Uppstart av gymnasiesärskola kommunfullmäktige

Status
Avslutat
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Vår ref: Eva-Lena Wass
Rektor
Datum: 2022-04-19
Dnr: KS/2022:162

Tjänsteskrivelse om avikelserapport för garanterad
undervisningstid
Förslag till 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.

Beslutsmotivering
Syftet med ärendet är att delge huvudman de svårigheter vi har, och har haft
under läsåret, med att ge elevernas deras garanterade undervisningstid samt de
konsekvenser det har medfört för eleverna, för arbetsmiljön samt för den
personal som arbetar inom verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska läget med stora ekonomiska besparingar har medfört att antalet
anställda på enheten har minskat kraftigt samtidigt som elevantalet på skolan
och timplanen i en årskurs har ökat. Konsekvenserna av detta är bland annat att
eleverna inte har kunnat få sin garanterade undervisningstid samt att elever i
behov av stöd inte har kunnat få det i den utsträckning som var planerad.
För att tydliggöra ovanstående för huvudman görs en avvikelserapportering där
avvikelser från skolans lagstadgade uppdrag dokumenteras. Även konsekvenser
av dessa avvikelser finns dokumenterade.

Ärendet
Det rådande ekonomiska läget, med kraftiga ekonomiska besparingar, har
medfört att antalet anställda på enheten har minskat kraftigt (från 58 anställda,
inklusive skolledning, januari 2021 till 53 anställda januari 2022). Ekonomin har
inte heller tillåtit att vi tagit in personal utifrån (korttidsvikarier) under läsåret.

Under samma period ökade elevantalet och timplanen i en årskurs utökades
vilket innebar att ytterligare en 60% tjänst krävdes i matematik samt idrott och
hälsa för att elevernas undervisningstid skulle kunna tillgodoses.
För att tydliggöra för huvudman vilka konsekvenser detta har fått görs en
avvikelserapportering till huvudman där avvikelser från skolans lagstadgade
uppdrag dokumenteras. Även konsekvenser av dessa avvikelser finns
dokumenterade.
Tranängskolan 7-9 vill därför belysa för huvudman att verksamheten under
innevarande läsår, 210817-220415, hittills inte har klarat av att ge alla elever på
skolan den garanterade undervisningstid de ska ha. Bifogat finns en redogörelse
för hur personalfrånvaron sett ut samt hur skolan har agerat för att försöka ge
eleverna rätt undervisningstid. Trots gjorda försök att med den personal som
finns på plats ge eleverna lärarledd undervisning har detta inte gått att
genomföra fullt ut. De konsekvenser vi sett av detta är:
Elever:
Eleverna får ej sin garanterade undervisningstid
Majoriteten av eleverna i språkvalsgruppen SvEn har inlärningssvårigheter,
NPF-diagnoser eller problematisk skolnärvaro. Vid frånvaro av en lärare sätts
inget vikariat in – den lärare som är kvar får ta hela gruppen. Eleverna får då inte
rätt stöd eftersom det inte hinns med när gruppen är så stor, krävande och kräver
en uppdelning.
Elever med en NPF-problematik upplever en stor otrygghet då förutsägbarheten
de behöver är svår att upprätthålla. För dessa elever är det otroligt viktigt med
struktur, tydlighet samt vuxenstöd.
De extra resurser som finns i klassrum omvandlas till vikariat om personal
behövs för att tillgodose att elever har lärarledda lektioner. Detta innebär att
elever i behov av stöd inte får detta stöd kontinuerligt/ i den utsträckning de har
behov av.
Minskad kvalité i undervisningen pga. lärarlösa lektioner eller lektioner med icke
ämnesbehörig vikarie gör att eleverna får sämre kvalité på sina lektioner vilket i
förlängningen leder till sämre resultat (sämre gymnasiebehörighet och minskat
meritvärde)
En del elever känner otrygghet då de får långa pauser i schemat pga lärarlösa
lektioner eftersom de inte har någon att umgås med.

Studiero är svår att upprätthålla då det är fler elever i korridorerna under
lektionstid (lärarlösa eller inställda lektioner) samt färre vuxna på plats.
Fysisk miljö:
En stor ökning av nedskräpning då det finns för få vuxna på plats.
Skadegörelsen på skolan har ökat – klotter, sönderpillade väggar samt trasiga
saker som finns i korridorer/på toaletter. Det finns för få vuxna på plats och
många elever driver omkring i korridorer då deras lektioner är lärarlösa eller
inställda.
Personalens arbetsmiljö:
Ökad stress när personal behöver täcka för annan personals lektioner så att
eleverna har lärare att tillgå under lektionstid.
Ökad stress eftersom personal inte vet om utdelade arbetsuppgifter blir gjorda
då de inte är på plats, då lektioner kan bli lärarlösa eller inställda. Detta kan
innebära att undervisningsplaneringen faller.
Ökad stress för personal som har resurstid - behöver vara stand-by att hoppa in
som vikarie på kort varsel.
Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att besvara elevers
frågor kring lektioner och uppgifter
Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att hålla ordning i
korridorer då elever driver runt.
Ökad stress och sämre mående hos personal då de behöver vara hemma, då de
vet att kollegorna får merarbete.

Barnkonventionen
Utifrån ett barnrättsperspektiv ses barn som bärare av rättigheter vilket lyfts
fram i Skollagen och i Skolverkets tolkning av likvärdighet utifrån lagtexten. De
rättigheter som betonas i denna tolkning är a) rätten till lika tillgång till
utbildning, b) rätten till lika kvalitet i utbildning och c) rätten till
kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till barnens olika förutsättningar.
Ärendet påvisar att skolan under innevarande skolår inte klarat av att ge alla
elever lika tillgång till utbildning, inte lika kvalitet i undervisningen och heller
inte kunnat ge elever i behov av stöd de kompensatoriska åtgärder som tar
hänsyn till deras olika förutsättningar.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
220421 Avvikelserapport

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Christina Josefsson

Eva-Lena Wass

Tf. sektionschef

Rektor

Vår ref: Eva-Lena Wass
Rektor
Datum: 2022-04-21

Avvikelserapport Tranängskolan 7-9
Det rådande ekonomiska läget har medfört att antalet anställda på enheten har minskat
kraftigt (från 58 anställda, inklusive skolledning, januari 2021 till 53 anställda januari
2022).
Under samma period ökade elevantalet och timplanen utökades i en årskurs vilket
innebar att ytterligare en 60% tjänst krävdes i matematik samt idrott och hälsa för att
elevernas undervisningstid skulle kunna tillgodoses.
För att tydliggöra för huvudman vilka konsekvenser detta får görs en
avvikelserapportering till huvudman där avvikelser från skolans lagstadgade uppdrag
dokumenteras. Även konsekvenser av dessa avvikelser finns dokumenterade.

Avvikelser:
Vecka

Antal
frånvarande
personal

Vab

Sjuk

Ledig

Studier

Lektion
ämnesbehörig
lärare

Lektion övrig
personal/ ej
ämnesbehörig
lärare

Lektion valfri plats

HT 35

25

4

12

6

3

24

11

14

36

17

8

7

2

0

10

30

6

37

10

5

4

1

0

10

3

9

38

17

5

8

3

1

7

16

2

39

20

7

7

4

2

17

25

8

40

14

5

3

6

0

15

15

3

41

20

7

11

2

0

12

10

8

42

16

2

7

2

1

13

14

2

43

27

12

2

10

2

18

18

8

45

15

4

8

3

0

8

21

9

48

33

9

22

1

1

23

22

10

49

20

1

15

2

1

9

32

7

50

38

2

28

8

0

14

44

19

46
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Vecka

Antal
frånvarande
personal

Vab

Sjuk

Ledig

Studier

Lektion
ämnesbehörig
lärare

Lektion övrig
personal/ ej
ämnesbehörig
lärare

Lektion valfri plats

VT 2

14

1

11

2

0

16

6

1

3

39

12

23

1

3

22

32

10

4

70

6

52

9

3

24

102

21

5

25

1

21

1

2

13

30

3

6

38

9

24

3

2

16

42

5

8

41

4

21

13

3

35

35

6

9

34

6

16

8

4

28

31

3

10

28

3

15

7

3

7

32

0

11

36

4

23

5

4

11

33

5

12

31

2

19

6

4

9

19

3

13

54

9

36

6

3

13

33

28

14

38

7

26

0

5

13

20

14

* Siffran anger antal frånvarodagar, dvs en person kan ha flera dagar
** Exempelvis obehörig vikarie, syv, kurator, bibliotekarie, spec.pedagog, rektor, lärare i annat ämne
*** Elever har undervisningsmaterial att arbeta med men ingen lärare på plats

Konsekvenser avvikelser:
•

Elever:
o Majoriteten av eleverna i språkvalsgruppen SvEn har
inlärningssvårigheter, NPF-diagnoser eller problematisk skolnärvaro. De
får inte rätt stöd eftersom det inte hinns med när gruppen är så stor,
krävande och kräver en uppdelning. Vid frånvaro av en lärare sätts inget
vikariat in – den lärare som är kvar får ta hela gruppen.
o Elever med en NPF-problematik upplever en stor otrygghet då
förutsägbarheten de behöver är svår att upprätthålla. För dessa elever är
det otroligt viktigt med struktur, tydlighet samt vuxenstöd.
o De extra resurser som finns i klassrum omvandlas till vikariat om
personal behövs för att tillgodose att elever har lärarledda lektioner.
Detta innebär att elever i behov av stöd inte får detta stöd kontinuerligt/ i
den utsträckning de har behov av.
o Minskad kvalité i undervisningen pga. lärarlösa lektioner eller lektioner
med icke ämnesbehörig vikarie gör att eleverna får sämre kvalité på sina
lektioner vilket i förlängningen leder till sämre resultat (sämre
gymnasiebehörighet och minskat meritvärde)
o En del elever känner otrygghet då de får långa pauser i schemat eftersom
de inte har någon att umgås med.
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o

Studiero är svår att upprätthålla då det är fler elever i korridorerna
under lektionstid (lärarlösa eller inställda lektioner) samt färre vuxna på
plats.

•

Fysisk miljö:
o
En stor ökning av nedskräpning då det finns för få vuxna på plats.
o
Skadegörelsen på skolan har ökat – klotter, sönderpillade väggar samt
trasiga saker som finns i korridorer/på toaletter. Det finns för få vuxna på
plats och många elever driver omkring i korridorer då deras lektioner är
lärarlösa eller inställda.

•

Personal:
o Ökad stress när personal behöver täcka för annan personals lektioner så
att eleverna har lärare att tillgå under lektionstid.
o Ökad stress eftersom personal inte vet om utdelade arbetsuppgifter blir
gjorda då de inte är på plats, då lektioner kan bli lärarlösa eller inställda.
Detta kan innebära att undervisningsplaneringen faller.
o Ökad stress för personal som har resurstid - behöver vara stand-by att
hoppa in som vikarie på kort varsel.
o Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att besvara
elevers frågor kring lektioner och uppgifter
o Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att hålla
ordning i korridorer då elever driver runt.
o Ökad stress och sämre mående hos personal då de behöver vara hemma,
då de vet att kollegorna får merarbete.
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§ 32 Avvikelserapport Tranängskolan 7-9 KS/2022:162
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

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.

Beslutsmotivering
Syftet med ärendet är att delge huvudman de svårigheter vi har, och har haft under läsåret,
med att ge elevernas deras garanterade undervisningstid samt de konsekvenser det har
medfört för eleverna, för arbetsmiljön samt för den personal som arbetar inom
verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska läget med stora ekonomiska besparingar har medfört att antalet anställda på
enheten har minskat kraftigt samtidigt som elevantalet på skolan och timplanen i en årskurs
har ökat. Konsekvenserna av detta är bland annat att eleverna inte har kunnat få sin
garanterade undervisningstid samt att elever i behov av stöd inte har kunnat få det i den
utsträckning som var planerad.
För att tydliggöra ovanstående för huvudman görs en avvikelserapportering där avvikelser
från skolans lagstadgade uppdrag dokumenteras. Även konsekvenser av dessa avvikelser
finns dokumenterade.

Ärendet
Det rådande ekonomiska läget, med kraftiga ekonomiska besparingar, har medfört att
antalet anställda på enheten har minskat kraftigt (från 58 anställda, inklusive skolledning,
januari 2021 till 53 anställda januari 2022). Ekonomin har inte heller tillåtit att vi tagit in
personal utifrån (korttidsvikarier) under läsåret.
Under samma period ökade elevantalet och timplanen i en årskurs utökades vilket innebar
att ytterligare en 60% tjänst krävdes i matematik samt idrott och hälsa för att elevernas
undervisningstid skulle kunna tillgodoses.
För att tydliggöra för huvudman vilka konsekvenser detta har fått görs en
avvikelserapportering till huvudman där avvikelser från skolans lagstadgade uppdrag
dokumenteras. Även konsekvenser av dessa avvikelser finns dokumenterade.
Tranängskolan 7-9 vill därför belysa för huvudman att verksamheten under innevarande
läsår, 210817-220415, hittills inte har klarat av att ge alla elever på skolan den garanterade
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-05-19
undervisningstid de ska ha. Bifogat finns en redogörelse för hur personalfrånvaron sett ut
samt hur skolan har agerat för att försöka ge eleverna rätt undervisningstid. Trots gjorda
försök att med den personal som finns på plats ge eleverna lärarledd undervisning har detta
inte gått att genomföra fullt ut. De konsekvenser vi sett av detta är:
Elever:
Eleverna får ej sin garanterade undervisningstid
Majoriteten av eleverna i språkvalsgruppen SvEn har inlärningssvårigheter, NPF-diagnoser
eller problematisk skolnärvaro. Vid frånvaro av en lärare sätts inget vikariat in – den lärare
som är kvar får ta hela gruppen. Eleverna får då inte rätt stöd eftersom det inte hinns med
när gruppen är så stor, krävande och kräver en uppdelning.
Elever med en NPF-problematik upplever en stor otrygghet då förutsägbarheten de behöver
är svår att upprätthålla. För dessa elever är det otroligt viktigt med struktur, tydlighet samt
vuxenstöd.
De extra resurser som finns i klassrum omvandlas till vikariat om personal behövs för att
tillgodose att elever har lärarledda lektioner. Detta innebär att elever i behov av stöd inte får
detta stöd kontinuerligt/ i den utsträckning de har behov av.
Minskad kvalité i undervisningen pga. lärarlösa lektioner eller lektioner med icke
ämnesbehörig vikarie gör att eleverna får sämre kvalité på sina lektioner vilket i
förlängningen leder till sämre resultat (sämre gymnasiebehörighet och minskat meritvärde)
En del elever känner otrygghet då de får långa pauser i schemat pga. lärarlösa lektioner
eftersom de inte har någon att umgås med.
Studiero är svår att upprätthålla då det är fler elever i korridorerna under lektionstid
(lärarlösa eller inställda lektioner) samt färre vuxna på plats.
Fysisk miljö:
En stor ökning av nedskräpning då det finns för få vuxna på plats.
Skadegörelsen på skolan har ökat – klotter, sönderpillade väggar samt trasiga saker som
finns i korridorer/på toaletter. Det finns för få vuxna på plats och många elever driver
omkring i korridorer då deras lektioner är lärarlösa eller inställda.
Personalens arbetsmiljö:
Ökad stress när personal behöver täcka för annan personals lektioner så att eleverna har
lärare att tillgå under lektionstid.
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Ökad stress eftersom personal inte vet om utdelade arbetsuppgifter blir gjorda då de inte är
på plats, då lektioner kan bli lärarlösa eller inställda. Detta kan innebära att
undervisningsplaneringen faller.
Ökad stress för personal som har resurstid - behöver vara stand-by att hoppa in som vikarie
på kort varsel.
Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att besvara elevers frågor kring
lektioner och uppgifter
Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att hålla ordning i korridorer då
elever driver runt.
Ökad stress och sämre mående hos personal då de behöver vara hemma, då de vet att
kollegorna får merarbete.

Barnkonventionen
Utifrån ett barnrättsperspektiv ses barn som bärare av rättigheter vilket lyfts fram i Skollagen
och i Skolverkets tolkning av likvärdighet utifrån lagtexten. De rättigheter som betonas i
denna tolkning är a) rätten till lika tillgång till utbildning, b) rätten till lika kvalitet i
utbildning och c) rätten till kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till barnens olika
förutsättningar.
Ärendet påvisar att skolan under innevarande skolår inte klarat av att ge alla elever lika
tillgång till utbildning, inte lika kvalitet i undervisningen och heller inte kunnat ge elever i
behov av stöd de kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till deras olika förutsättningar.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
220421 Avvikelserapport

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
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Status
Kommunstyrelsen
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§ 33 Läsårstider för Tranemo kommun 2023-2024 KS/2022:197
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Fastslår läsårstider för läsåret 2023/2024 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och
studiedagar för läsåret 2023/2024”.

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
Eleverna i Sjuhärad skall börja och sluta i samma vecka i alla kommunerna, samt skall
februarilov och påsklov också ha samma förläggning. I övrigt står det kommunerna fritt att
lägga ut läsårsdagar och kompetensutvecklingsdagar.
Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads
kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-17
Läsårstider, lov och studiedagar för läsåret 2023/2024.

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson fördrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-05-19

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2022-04-07
Dnr: KS/2022:197

Tjänsteskrivelse om Läsårstider 2023/2024

Förslag till beslut
•

Fastslår läsårstider för läsåret 2023/2024 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och
studiedagar för läsåret 2023/2024”.

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
Eleverna i Sjuhärad skall börja och sluta i samma vecka i alla kommunerna, samt
skall februarilov och påsklov också ha samma förläggning. I övrigt står det
kommunerna fritt att lägga ut läsårsdagar och kompetensutvecklingsdagar.
Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads
kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-17
Läsårstider, lov och studiedagar för läsåret 2023/2024.

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Christina Josefsson
Tf. Sektionschef

Läsårstider och lov- och studiedagar 2023/2024

Höstterminen 2023
V
Datum
0807-0811
32
0814-0818
33
0821-0825
34
0828-0901
35
0904-0908
36
0911-0915
37
0918-0922
38
0925-0929
39
1002-1006
40
1009-1013
41
1016-1020
42
1023-1027
43
1030-1103
44
1106-1110
45
1113-1117
46
1120-1124
47
1127-1201
48
1204-1208
49
1211-1215
50
1218-1222
51
1225-1229
52
Skoldagar ht

Grundskolan i Tranemo kommun
Antal dagar helt läsår lärare
Antal dagar helt läsår elev
Mån

Ons

Tis

Komp.utv/plan.dag
Komp.utv/plan.dag

194
178

Komp.utv/plan.dag
Läsårsstart

Tors

Komp.utv/plan.dag

Fre

Komp.utv/plan.dag

Lör

Komp.utv/plan.dag

Komp.utv/plan.dag

Lovdag

Lovdag

Lovdag

16

Lovdag

17

Lovdag

Lovdag

Lovdag

Lovdag

Terminsavslutning
Lovdag

Komp.utv/plan.dag
Lovdag

17

17

15

Sön Elever
0
0
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
4
0
82

Lärare

0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
0
90

Vårterminen 2024
V
Datum
0101-0105
1
0108-0112
2
0115-0119
3
0122-0126
4
0129-0202
5
0205-0209
6
0212-0216
7
0219-0223
8
0226-0301
9
0304-0308
10
0311-0315
11
0318-0322
12
0325-0329
13
0401-0405
14
0408-0412
15
0415-0419
16
0422-0426
17
0429-0503
18
0506-0510
19
0513-0517
20
0520-0524
21
0527-0531
22
0603-0607
23
0610-0614
24
0617-0621
25
Skoldagar vt

Mån
Lovdag
Komp.utv/plan.dag

Tis
Lovdag
Terminsstart

Lovdag

Lovdag

Lovdag

Lovdag

Lovdag

Lovdag

Ons

Komp.utv/plan.dag

Helgdag

Helgdag
Komp.utv/plan.dag

Komp.utv/plan.dag

18

Komp.utv/plan.dag

Kompetensutvecklingsdagar:
Förskola/Fritidshem

21

Komp.utv/plan.dag

Lör Sön Elever
0
4
5
5
5
5
Lovdag
Lovdag
0
5
5
4
5
5
Helgdag
4
Lovdag
Lovdag
0
5
5
5
4
Helgdag
Lovdag
3
4
5
5
Helgdag
Komp.utv/plan.dag
3
Studentavslutning
5
Komp.utv/plan.dag Helgdag
0
20
19
18
96
Lovdag

Torsd

Helgdag

Fre

Lärare

0
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
4
0
5
5
5
4
3
5
5
5
4
5
4
104

*Kompetensutvecklingsdagarna kan komma att behöva justeras när Skolverket fastställt datum för
nationella prov vilket brukar ske först under vårterminen innan aktuellt läsår.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-05-19

§ 78 Revidering av riktlinjer för upphandling KS/2022:239
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar revideringar av Riktlinjer för upphandling med kompletteringen att
riktlinjerna kompletteras med beaktande av kommunens lokala miljömål.

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
Styrdokumentet syftar till att tydliggöra det praktiska genomförandet av upphandlingar och
inköp, ansvarsfördelning, samt administration.
Styrdokumentet anger även riktlinjer att förhålla sig till avseende specifika hänsyn i
upphandlingsunderlagen, så som arbetsrätt, miljöaspekter och social hänsyn. Revideringar i
enlighet med uppdatering av lag och praxis samt anpassningar till klimatmål.

Ärendet
Styrdokumentet Riktlinjer för upphandling har utformats för att ge vägledning om hur
kommunens upphandlingar ska präglas av en rättssäker process och administration.
Styrdokumentet tar även upp aspekter så som att utforma upphandlingar så att kvalitets-,
miljö-, ekonomi-, och arbetsrättsliga aspekter anpassas till respektive upphandlingsförmål i
den utsträckning det är möjligt och lämpligt.
Styrdokumentet tar även upp ansvarsfördelning mellan verksamhet och
upphandlingsavdelning, samverkan, samt konkurrenshänseende såväl lokalt som
internationellt.
Styrdokumentet tar även upp kommunens behandling av personuppgifter i enlighet med
GDPR, och ger vägledning i vilka uppgifter som får hanteras i samband med inlämnande av
anbud.

Barnkonventionen
Styrdokumentet har ingen negativ inverkan på barn, utan syftar till att tydliggöra hur barns
rättigheter ska tillvaratas vid upphandlingar och inköp.

Ekonomisk påverkan
Styrdokumentet har ingen negativ ekonomisk påverkan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-05-19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-02
Styrdokument Riktlinjer för upphandling

Föredragning och debatt
Upphandlare Michaela Chalhoub föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att riktlinjerna kompletteras med beaktande
av kommunens lokala miljömål.

Beslutsgång
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande. Yrkande
bifalles.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer för upphandling

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Michaela Chalhoub
Upphandlare
Datum: 2022-05-04
Dnr: KS/2022:239

Tjänsteskrivelse om revidering av styrdokument
Riktlinje för upphandling
Förslag till beslut
•

Antar revideringar av Riktlinjer för upphandling.

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
Styrdokumentet syftar till att tydliggöra det praktiska genomförandet av
upphandlingar och inköp, ansvarsfördelning, samt administration.
Styrdokumentet anger även riktlinjer att förhålla sig till avseende specifika
hänsyn i upphandlingsunderlagen, så som arbetsrätt, miljöaspekter och social
hänsyn. Revideringar i enlighet med uppdatering av lag och praxis samt
anpassningar till klimatmål.

Ärendet
Styrdokumentet Riktlinjer för upphandling har utformats för att ge vägledning
om hur kommunens upphandlingar ska präglas av en rättssäker process och
administration.
Styrdokumentet tar även upp aspekter så som att utforma upphandlingar så att
kvalitets-, miljö-, ekonomi-, och arbetsrättsliga aspekter anpassas till respektive
upphandlingsförmål i den utsträckning det är möjligt och lämpligt.
Styrdokumentet tar även upp ansvarsfördelning mellan verksamhet och
upphandlingsavdelning, samverkan, samt konkurrenshänseende såväl lokalt
som internationellt.
Styrdokumentet tar även upp kommunens behandling av personuppgifter i
enlighet med GDPR, och ger vägledning i vilka uppgifter som får hanteras i
samband med inlämnande av anbud.

Barnkonventionen
Styrdokumentet har ingen negativ inverkan på barn, utan syftar till att tydliggöra
hur barns rättigheter ska tillvaratas vid upphandlingar och inköp.

Ekonomisk påverkan
Styrdokumentet har ingen negativ ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-02
Styrdokument Riktlinjer för upphandling

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Konrad Fredh

Michaela Chalhoub

Ekonomichef

Upphandlare

RIKTLINJER

Riktlinjer för upphandling

Styrdokument
Handlingstyp: Riktlinjer för upphandling
Diarienummer: KS/2021:68
Beslutas av: Kommunstyrelsen
Fastställandedatum: 2021-05-31
Dokumentansvaring: Upphandlingsansvarig/Ekonomichef
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av: Ekonomifunktionen
Giltigt tom: 2025-05-31
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen.
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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1

Inledning

Upphandling inom offentliga verksamheter omfattas av Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU). LOU är utformad efter EU-direktiv 2014/24/EU och de
grundläggande principerna för offentlig upphandling måste beaktas i samtliga
upphandlingar. Dessa är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande,
proportionalitet och öppenhet.
I Tranemo kommun finns följande politiskt fastställda styrdokument för upphandling:
•

Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun.

•

Riktlinjer för direktupphandling.

•

Riktlinjer för inköp- och beställarorganisationen
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Syfte

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08, § 110 Policy för inköp och upphandling i
Tranemo kommun.
I policyn framgick ”Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt
intresse. Processen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan.
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer som förtydligar policyn.”
Detta styrdokument syftar till att tydliggöra det praktiska genomförandet av
upphandlingar och inköp, ansvarsfördelning och administration.
Kommunens upphandlingsavdelning består av upphandlare och avtalscontroller.
Upphandlingsavdelningen ska verka för att:
•

Upphandlings- och avtalsprocessen ska vara rättssäker och med inritning mot att
skapa ekonomiskt och kvalitativt värde för verksamheterna.

•

Leverera en hög servicegrad så väl internt som externt genom hög tillgänglighet,
snabb återkoppling, professionalitet och hög kompetens.

•

Kvalitets-, miljö och arbetsrättsliga aspekter tas i beaktning vid anskaffning av
varor och tjänster, samt tillse att villkoren följs upp under avtalstiden.

•

Möjliggöra konkurrens i upphandlingar, såväl lokalt som internationellt.

•

Genom kontroller och i samarbeten med myndigheter, motverka korruption,
oseriösa leverantörer och svart arbetskraft.

3

Riktlinjer för upphandling

Tranemo kommun har en centraliserad upphandlingsavdelning under
ekonomifunktionen som upphandlar verksamhetsspecifika och
verksamhetsövergripande ramavtal, byggentreprenader samt objektsspecifika avtal.
Kommunens upphandlingar ska präglas av en rättssäker process och administration.
Upphandlingarna ska utformas så att kvalitets-, miljö-, ekonomi-, och arbetsrättsliga
aspekter anpassas till respektive upphandlingsförmål i den utsträckning det är möjligt
och lämpligt. Upphandlingsavdelningen ska även tillse att konkurrens uppnås i den mån
det är möjligt och lämpligt, så väl lokalt som internationellt.

4

Upphandlingsavdelningens ansvar

Upphandlingsavdelningen ska tillse att information om nya avtal når ut till beställare,
samt administrera och uppdatera avtalsdatabasen, vilken respektive kommunanställd
har tillgång till via kommunens intranät. Upphandlingsavdelningen har även till uppgift
att följa upp ramavtal och kostnader, samt verka för en hög avtalstrohet i kommunens
verksamheter.
Upphandlingsavdelningen ska genom att kontrollera leverantörer innan avtal tecknas
samt genom samarbeten med myndigheter, motverka korruption, oseriösa leverantörer
och svart arbetskraft.
För upphandlingar där ett kommunöverskridande behov föreligger och där
samverkansvinster eller andra fördelar kan uppnås, sker upphandling i samverkan med
en eller flera andra upphandlande myndigheter.
Vid behov sker även avrop från avropsberättigade ramavtal upphandlade av nationella
inköpscentraler så som Adda och Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet.

5

Verksamheternas ansvar

Verksamheterna ska ställa referenspersoner till förfogande vid upphandlingar för att
säkerställa verksamhetskompetens i upphandlingen och det kommande avtalet.
Verksamheterna ska se till att utsedda beställare följer inköpsrutiner och riktlinjer så att
inköp i första handgörs från befintliga ramavtal.
Verksamheterna ska meddela upphandlingsavdelningen när det föreligger avtalstvister,
leveransproblem eller dylikt med anledning av ett befintligt ramavtal.

När verksamheternas behov inte kan tillgodoses via befintliga ramavtal ska
verksamheterna följa rutiner för direktupphandling, alternativt kontakta
upphandlingsavdelningen för hjälp med genomförande av ett upphandlingsförfarande.
För utförligare instruktioner avseende direktupphandlingar, dokumentation och
aktuell direktupphandlingsgräns, se Riktlinjer för direktupphandling.
Innan upphandlingsprocessen påbörjas med upphandlingsavdelningen ska
verksamheten säkerställa att upphandlingen har en fastställd budget, samt att
erforderliga beslut har fattats.

6

Specifika hänsyn i upphandlingsunderlagen

I syfte att ställa krav i upphandlingarna som bidrar till arbetsrättslig-, social-, och
ekologisk hållbarhet ska underlagen i den mån det är möjligt och lämpligt, innehålla
nedan angivna specifika hänsyn.
En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)
2022-07-01 förväntas en lagändring träda i kraft, vilket innebär att istället för att som
tidigare vara en rekommendation, blir det obligatoriskt att ta hänsyn till klimatet,
miljön, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga
aspekter vid offentlig upphandling.
En konsekvens av lagändringen blir att leverantörer som vill göra affärer med
offentlig sektor i framtiden måste optimera sitt miljöarbete och minska sitt
klimatavtryck. Det innebär också att leverantörer måste arbeta för social hållbarhet
och tillse att det finns goda arbetsrättsliga villkor för anställda inom företaget.
Förslaget innebär även att myndigheterna ska ta fram riktlinjer som säkerställer
genomförandet av lagändringen i den egna verksamheten.
Arbetsrättsliga villkor
I upphandlingsunderlagen ska krav ställas på att leverantören ska tillse att anställda får
arbetsvillkor som motsvarar villkoren för svenska kollektivavtal. Krav ska även ställas på
att löner för arbetare inte understiger motsvarande minimilön enligt respektive branschs
gällande kollektivavtal.
Social hänsyn
Genom att vid offentliga inköp ställa krav på tillgänglighet kan vi bidra till ett samhälle
där alla kan vara delaktiga.
Upphandling kan också användas som möjligt verktyg att skapa sysselsättning för
personer som står långt från arbetsmarknaden, eller att skapa praktikplatser för
elever inom yrkesutbildningar.
Sociala krav/hänsyn ska tillämpas i upphandlingar där så är möjligt och lämpligt.

3

Riktlinjer för upphandling

Miljöhänsyn
Miljöhänsyn upphandlingar ska harmonisera med de målområden som identifierats i
Boråsregionens regionala avfallsplan och klimatmål.
Avfallshantering ska i första hand präglas av återanvändning eller återvinning.
Inköp av engångsartiklar ska minska.
Hållbarheten på arbetskläder ska öka.
Vid varuinköp ska produkterna om applicerbart vara miljömärkta enligt exempelvis ”Bra
Miljöval”, ”Svanen” eller ”EU-Ecolabel”.
Miljökrav fordon
Alla upphandlingar som rör transporter ska innefatta miljökrav på fordonen.
Befintliga lätta fordon ska ej understiga Euro 5 och vid nyanskaffning ska fordon ej
understiga euro 6.
Befintliga arbetsmaskiner ska ej understiga steg II och vid nyanskaffning ska fordon ej
understiga steg III.

Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Det innebär att man behöver ta
hänsyn till vilka konsekvenser en upphandling kan få för barn.
Vid upphandlingar ska det utredas och bedömas om den kan få konsekvenser för barn.
Det gäller både om det påverkar ett enskilt barn eller barn i grupp. I upphandlingar som
påverkar barn ska barns bästa beaktas. Det finns ett ansvar att vid inköp ta med barns
perspektiv och rättigheter i planering och utförande.
Vad som är barnets bästa går inte alltid att ge ett entydigt svar på och därför behöver
beställare, upphandlare och andra inblandade undersöka vilka konsekvenser
upphandlingen kan få för barn. Den som fattar ett beslut som rör barn måste alltid kunna
redogöra för hur barnets bästa har utretts och beaktats i beslutet.

7

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela
EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. I maj 2018
blev dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag.
Deltagande i offentlig upphandling kan medföra inlämning av personuppgifter via
anbud och kommunen ska därför informera anbudslämnare om ändamål och
behandling, samt vilka rättigheter personer har, vars uppgifter behandlas.
Känsliga personuppgifter
Med känsliga personuppgifter menas uppgifter som avslöjar ras eller etniskt
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i
fackförening och uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning.
Känsliga personuppgifter ska inte begäras in anbud eller behandlas i
upphandlingsunderlag.
GDPR-information i upphandlingsunderlag
Följande standardformulering ska medfölja i kommunens upphandlingsunderlag:
Eftersom ni kan komma att lämna in personuppgifter med ert anbud har Tranemo
kommun en skyldighet att informera er om den behandling Tranemo kommun kommer
att göra som personuppgiftsansvarig. Eventuella frågor besvaras av upphandlingens
kontaktperson.
Ändamålet med behandlingen är att kunna genomföra upphandlingen (allmänt intresse)
och om ramavtal/kontrakt ingås, att kunna fullgöra ramavtalet/kontraktet.
Tredjelandsöverföring (utanför EU och EES) av personuppgifterna kommer inte att ske.
Personuppgifterna kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt.
Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller. De personer
vars personuppgifter behandlas har rätt att:
•

Begära tillgång till sina personuppgifter

•

Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av sina
personuppgifter

•

Invända mot behandling av sina personuppgifter

•

Begära dataportabilitet

•

Klaga på vår behandling av sina personuppgifter till ansvarig myndighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-05-19

§ 79 Revidering av riktlinjer för direktupphandling KS/2022:237
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner revidering av riktlinjer för direktupphandling.

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
Riktlinjerna är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett
strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling.
Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar konkurrensen vid
direktupphandlingar.
Revideringen innefattar ändring av beloppsgränser, med hänsyn till ändringar i
lagstiftningen. Revideringen innefattar även en del redaktionella ändringar.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Påverkar ej barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-04
Riktlinjer för direktupphandling, markerade ändringar

Föredragning och debatt
Upphandlare Michaela Chalhoub föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer för direktupphandling

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-05-19

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Michaela Chalhoub
Upphandlare
Datum: 2022-05-04
Dnr: KS/2022:237

Tjänsteskrivelse om revidering av riktlinjer för
direktupphandling
Förslag till beslut
•

Godkänner revidering av riktlinjer för direktupphandling.

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
Riktlinjerna är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och enheter
tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid
direktupphandling. Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att
myndigheten tillvaratar konkurrensen vid direktupphandlingar.
Revideringen innefattar ändring av beloppsgränser, med hänsyn till ändringar i
lagstiftningen. Revideringen innefattar även en del redaktionella ändringar.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Påverkar ej barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-04
Riktlinjer för direktupphandling, markerade ändringar

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Konrad Fredh

Michaela Chalhoub

Ekonomichef

Upphandlare

RIKTLINJER

Riktlinjer för Direktupphandling

1

Styrdokument
Handlingstyp: Riktlinjer för Direktupphandling
Diarienummer: UPH/2021:16
Beslutas av: Kommunstyrelsen
Fastställelsedatum: 2021-04-26
Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen
Revideras: Minst vart 4:e år
Följs upp av: Ekonomifunktion
Giltig t o m: Tillsvidare

2

Innehåll
1

Inledning

4

2

Syfte

4

3

Riktlinjer för Direktupphandling
4
3.1
Generella regler ............................................................................................ 5
3.2
Regler för konkurrensutsättning ............................................................... 5
3.3
Regler för stöd, samordning och dokumentation ................................... 6
3.4
Beräkning av värdet .................................................................................... 6
3.5
Övrigt att tänka på....................................................................................... 6

4

Implementering och tillämpning

7

3

1

Inledning

Direktupphandling regleras av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och
lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (LUF). Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft gällande direktupphandling.
Förutom en höjd direktupphandlingsgräns (28 % av tröskelvärdet i LOU och LUF) och
krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska en
upphandlande myndighet eller enhet besluta om riktlinjer för användning av
direktupphandling.
Den 1 feb 2022 trädde nya regler för direktupphandlingsgränser i kraft. Nya
direktupphandlingsgränser är 700 000 kronor enligt LOU och 1 200 000 kronor enligt
LUF.

2

Syfte

Syftet med kravet på riktlinjer är Dessa riktlinjer är bland annat att se till att
upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för
offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling. Erfarenhetsmässigt finns stora
vinster att göra även vid inköp för mindre belopp. Riktlinjerna ska också syfta till att
säkerställa att myndigheten tillvaratar konkurrensen vid direktupphandlingar.

3

Riktlinjer för Direktupphandling

3.1

Definitioner

Direktupphandling är ett inköp som understiger beloppsgränsen för annonserad
upphandling och som inte genomförs på ett befintligt ramavtal. Inköp som görs på
befintliga ramavtal benämns avrop. Inköp som överstiger angivna beloppsgränser för
direktupphandlingar genomförs som upphandlingar.
•

Avrop = inköp på ramavtal

•

Direktupphandling = inköp utan ramavtal

•

Upphandling = Inköp via annonserat förfarande över
direktupphandlingsgränsen

•

Otillåten direktupphandling = Inköp utan annonsering som överstiger
beloppsgränsen för direktupphandling.
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3.2

Generella regler

Innan en direktupphandling genomförs skall samtliga nedanstående punkter
genomföras:
•

Säkerställ att det saknas avtal/ramavtal för det aktuella inköpet

•

Säkerställ att värdet på det aktuella inköpet inte överstiger beloppsgränsen för
direktupphandling

•

Säkerställ att den kommungemensamma årliga volymen för det aktuella inköpet
inte överstiger beloppsgränsen för direktupphandling

•

Om kommunens behov är löpande och sett över tre år en fyraårsperiod, samt
överskrider beloppsgränsen för direktupphandling ska upphandlande
verksamhet överväga att istället upphandla ett ramavtal genom
upphandlingsformen förenklat förfarande. ett annat upphandlingsförfarande.
Kontakt måste då ske med upphandlingsavdelningen.

Beloppsgränsen för direktupphandling är f n 615 312 700 000 kr enligt LOU och 1 142 723
1 200 000 kr enligt LUF.
Utöver ovanstående är det tillåtet att direktupphandla om det vid övriga
upphandlingsformer inte inkommit varken giltiga och/eller lämpliga anbud.

3.3

Regler för konkurrensutsättning

De grundläggande principerna inom offentlig upphandling; likabehandling, ickediskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande ska alltid
beaktas oavsett typ av upphandling. Valet av leverantör ska göras på affärsmässiga och
objektiva grunder.
Vid varje inköp skall det säkerställas att leverantören innehar giltig F-skattsedel.
Konkurrensutsättning tillämpas på följande sätt och vid nedan beskrivna nivåer:
Vid direktupphandling under 25 000 50 000 kr


Konkurrensen ska tillvaratas redan från första kronan



Kontrollera om det finns flera leverantörer som är lämpliga att tillfråga

Vid direktupphandling från 25 000 50 000 kr till 100 000 kr


Minst två leverantörer ska tillfrågas.



Direktupphandlingen kan genomföras muntligt, men skriftligt förordas

Vid direktupphandling från 100 000 kr upp till direktupphandlingsgränsen


Ska kontakt med kommunens upphandlingsenhet tas för godkännande, stöd och
samordning.
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Minst tre leverantörer ska tillfrågas. Finns inte kännedom om minst tre
leverantörer ska annonsering ske genom kommunens upphandlingssystem.
Upphandlingsenheten biträder med annonseringen.



Direktupphandlingen ska ske skriftligt och underlag ska skickas till
upphandlingsenheten för diarieföring i Lex.

Det är alltid tillåtet att annonsera alla typer av direktupphandlingar oavsett belopp.

3.4

Regler för stöd, samordning och dokumentation


Direktupphandlingar över 100 000 kr ska dokumenteras och Blankett för
dokumentation av direktupphandling ska användas och diarieföras i
kommunens ärendehanteringssystem Lex av upphandlingsenheten. Blanketten
finns tillgänglig i Lex Nemo.



Avtal ska undertecknas av behörig person enligt Delegeringsordningen och
diarieföras. Originalen ska alltid finnas i kommunens ärendehanteringssystem.



Vid direktupphandling som resulterar i avtal som har giltighet över tid ska alltid
upphandlingsenheten kontaktas för stöd vid upphandlingen och för upprättande
av avtal.



Vid direktupphandling är anbudshandlingar att betrakta som offentliga
handlingar, men får inte lämnas ut innan sekretessbedömning genomförts. Beslut
om att inte lämna ut dokument, fattas av den som i enlighet med
delegeringsordningen har rätt att fatta beslut. Vid osäkerhet ska
kommunjuristen kontaktas.



Sammanställning av genomförda direktupphandlingar och kontroll av eventuellt
behov av nya upphandlingar genomförs av upphandlingsenheten.

3.5

Beräkning av värdet

Enligt LOU 15 kap 3 a § samt LUF 3 kap 3 a § ska beräkningen av
direktupphandlingsvärdet baseras på direktupphandlingar av samma slag som
myndigheten har gjort under räkenskapsåret. Detta innebär att sammanlagt värde av
samtliga direktupphandlingar av exempelvis en juristkonsult inte får överstiga
direktupphandlingsgränsen på 28 % av tröskelvärdet, f n 615 312 700 000 kr (LOU) eller
1 142 723 1 200 000 kr (LUF). Om det sammanlagda värdet överstiger beloppsgränsen för
direktupphandling måste en offentlig upphandling genomföras i enlighet med LOU eller
LUF.
Observera att vid en upphandling som resulterar i ett flerårsavtal med återkommande
avrop (Ramavtal) skall värdet beräknas för hela avtalsperioden inklusive eventuella
optionsår.

3.6

Övrigt att tänka på

3.6.1

Fakturerings- och betalningsvillkor



Inga faktureringsavgifter eller administrativa avgifter accepteras

6



Elektronisk fakturering ska användas.



Förskottsbetalning tillämpas i huvudsak inte.



Betalning sker 30 dagar efter ankomststämplad faktura



F-skattebevisnummer/momsregistreringsnummer ska alltid anges på fakturan.



Dröjsmålsränta enligt svensk lag

3.6.2

Ärendeprocess vid upphandlingar

Ärendeprocessen vid upphandlingar ska alltid beaktas vid alla upphandlingar.
Dokumentet finns i Lex samt på upphandlingssidan på intranätet.
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Implementering och tillämpning

Sektionscheferna är ansvariga för att riktlinjerna implementeras och efterlevs i respektive
sektion.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-06-02

§ 88 Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun revidering 2022 KS/2022:240
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Antar revideringar i styrdokument Inköpspolicy.

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
Inköpspolicyn antogs i kommunfullmäktige 2018-10-08 och är giltig t. o. m. 2022-10-01.
Revidering ska ske minst vart 4:e år. Efter genomgång av styrdokumentet bedöms inte
föreligga några skäl till större ändringar, utan ändringarna är av mer redaktionell karaktär.
Avsnitt 1.2 tas bort då avsnittet är upprepningar av vad som redan framgår i andra avsnitt.

Ärendet
2018 gav kommunfullmäktiges presidium Tillväxt- och kompetensberedningen i uppdrag att
ta fram en Inköpspolicy. I policyn anges att dokumentet är giltigt i fyra år från antagandet
och Inköpspolicyn har därför varit i behov av en översyn. Det har inte framkommit några
skäl i översynen att göra några större ändringar i dokumentet utan de ändringar som gjorts
har varit av mer redaktionell karaktär. Inköpspolicyn har även kompletterande
styrdokument i form av Riktlinjer för Direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, samt
Riktlinjer för Inköps- och beställarorganisation.

Barnkonventionen
Styrdokumentet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ingen negativ ekonomisk inverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-02
Inköpspolicy

Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-06-02

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Författningssamlingen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Inköpspolicyn

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Michaela Chalhoub
Upphandlare
Datum: 2022-05-04
Dnr: KS/2022:240

Tjänsteskrivelse om revidering av Inköpspolicy 2022.
Förslag till beslut
•

Antar revideringar i styrdokument Inköpspolicy.

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
Inköpspolicyn antogs i kommunfullmäktige 2018-10-08 och är giltig t. o. m. 202210-01. Revidering ska ske minst vart 4:e år. Efter genomgång av styrdokumentet
bedöms inte föreligga några skäl till större ändringar, utan ändringarna är av
mer redaktionell karaktär. Avsnitt 1.2 tas bort då avsnittet är upprepningar av
vad som redan framgår i andra avsnitt.

Ärendet
2018 gav kommunfullmäktiges presidium Tillväxt- och kompetensberedningen i
uppdrag att ta fram en Inköpspolicy. I policyn anges att dokumentet är giltigt i
fyra år från antagandet och Inköpspolicyn har därför varit i behov av en översyn.
Det har inte framkommit några skäl i översynen att göra några större ändringar i
dokumentet utan de ändringar som gjorts har varit av mer redaktionell karaktär.
Inköpspolicyn har även kompletterande styrdokument i form av Riktlinjer för
Direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, samt Riktlinjer för Inköps- och
beställarorganisation.

Barnkonventionen
Styrdokumentet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ingen negativ ekonomisk inverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-02

Inköpspolicy

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Konrad Fredh

Michaela Chalhoub

Ekonomichef

Upphandlare

Policy

Policy för inköp och upphandling i
Tranemo kommun

1

Styrdokument
Handlingstyp: Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun
Diarienummer: KS/2017:251
Beslutas av: Kommunfullmäktige
Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2018-10-08, § 110
Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen
Revideras: Minst vart 4:e år
Följs upp av: Allmänna utskottet
Giltig t o m: 22-10-01
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1

Inledning

1.1

Uppdraget

Tillväxt- och kompetensberedningen fick 2017-04-03 uppdraget av kommunfullmäktige
att ta fram en policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun. Uppdraget löd:
”Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer krav på kommunerna vid upphandling
av varor, tjänster och byggentreprenader. Lagen reglerar kommunernas upphandlingar
såväl över som under de tröskelvärden EU:s direktiv anger. Lagen är tvingande, vilket
innebär att kommunen är hänvisad att följa det detaljerade regelverket vid varje
upphandling eller inköp.
Hänsyn bör tas till kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för direktupphandling samt
övriga policys, riktlinjer och antagna handlingsplaner och styrdokument.
Kommunen har idag begränsade upphandlingsresurser. De mål som anges i policyn
måste harmoniera med de resurser som tillsätts.
Policyn bör möjliggöra en fortsatt samverkan med övriga sjuhäradskommuner samt
centrala upphandlingskanaler såsom Adda och Kammarkollegiet.”

1.2

Utgångspunkt

Upphandling i Tranemo kommun ska ske med utgångspunkt från gällande lagstiftning
där grundläggande principer för offentlig upphandling måste följas. Dessa är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet.
All upphandling ska dessutom genomsyras av Tranemo kommuns Vision och strategiska
plans fyra vägledande principer,
•

Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla våra invånare.

•

Alla invånare skall bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt.

•

Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet.

•

Alla invånare ska känna att de blir lyssnade på

Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Processen
ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan.
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer som förtydligar policyn.

2

Syfte

Syftet med Tranemo kommuns policy för inköp och upphandling är att säkerställa att
kommunens verksamheter alltid har en optimal försörjning som motsvarar behov, mål
och krav. Den ska ge ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställa

4

att varor och tjänster köps in på ett korrekt sätt med rätt kvalitet till rimlig kostnad med
minsta möjliga miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.

3

Policy för inköp och upphandling i Tranemo
kommun

Med utgångspunkt i Tranemo kommuns Vision och strategiska plans fyra vägledande
principer ska upphandling och inköp av Tranemo kommun kännetecknas av,
•

Information om kommunens upphandlingar ska vara tillgänglig för leverantörer

•

Beställare och leverantörer ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt

•

Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet

•

Beställare och leverantörer ska känna att de blir lyssnade på

Upphandling ska ske med utgångspunkt från gällande lagstiftning där grundläggande
principer för offentlig upphandling måste följas. Dessa är icke-diskriminering,
likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet.
Upphandling ska genomföras med nyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns där
såväl stora som medelstora och små företag ges möjlighet att delta.
Upphandling ska genomföras så att kommunens verksamheter/helägda bolag får varor
och tjänster med rätt funktion och rätt kvalitet till lägsta möjliga pris.
Upphandling ska präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt av ett
totalkostnadstänkande där samtliga kostnader beaktas som är förenliga med köpet av
varan/tjänsten.
Upphandling ska samordnas inom kommunens verksamheter. Samordning kan också
ske med andra huvudmän om det ger ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Upphandling ska möjliggöra för små och medelstora företag att delta i de upphandlingar
som kommunen gör.

4

Implementering och tillämpning

Denna policy ligger ska ligga till grund för framtagande av riktlinjer för upphandling och
inköp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-05-19

§ 77 Investeringar 2021- ombudgetering återståeende medel till 2022
Personalutrymmen Forum KS/2022:227
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 avseende personalutrymmen
Forum flyttas över till 2022 enligt bilaga ”Investeringar 2021 – ombudgetering
Forumhuset”.

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
I investeringsbudgeten för 2021 fanns 1,5 mnkr avsatt för personalutrymme Forum, vilka ej
nyttjades. Behovet av investeringen kvarstår, varför dessa medel bör flyttas med till 2022.
Beslut togs i fullmäktige 2022-02-07 att Tranemosalen skall samutnyttjas för både
kommunfullmäktige och personalen i kommunhuset.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om 1,5 mnkr flyttas över till 2022 och ökar budgeten med
motsvarande, sett över de två åren (2021 och 2022) är effekten plus minus noll.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-26
KF §13 Personalutrymme Kommunhuset

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-05-19

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Jenny Härngren
Controller
Datum: 2022-04-26
Dnr: KS/2022:227

Tjänsteskrivelse om ombudgetering personalutrymmen
Forum
Förslag till beslut
•

Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 avseende
personalutrymmen Forum flyttas över till 2022 enligt bilaga ”Investeringar
2021 – ombudgetering Forumhuset”.

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
I investeringsbudgeten för 2021 fanns 1,5 mnkr avsatt för personalutrymme
Forum, vilka ej nyttjades. Behovet av investeringen kvarstår, varför dessa medel
bör flyttas med till 2022.
Beslut togs i fullmäktige 2022-02-07 att Tranemosalen skall samutnyttjas för både
kommunfullmäktige och personalen i kommunhuset.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om 1,5 mnkr flyttas över till 2022 och ökar
budgeten med motsvarande, sett över de två åren (2021 och 2022) är effekten plus
minus noll.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-26
KF §13 Personalutrymme Kommunhuset

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

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Konrad Fredh

Jenny Härngren

Ekonomichef

Controller

Belopp

Helårsbudget

Återstår

Ombudgeteras till
2022

Personalutrymmen Forum

0

1 500

1 500

1 500

Summa

0

1 500

1 500

1 500

Avser

Skattefinansierade

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-05-19

§ 80 Firmatecknare för Tranemo kommun 2022 KS/2022:128
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Utser kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) och kommunchef Carita
Brovall att i förening vara firmatecknare för Tranemo kommun; däri ingår att teckna
köpebrev och andra fastighetshandlingar, låneförbindelser, borgensförbindelser samt
framställningar och liknande behov.

•

Utser kommunstyrelsens vice ordförande Lennart Haglund (C) till ersättare för
Driton Bilalli (S) som firmatecknare.

•

Utser funktionschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh till ersättare för
Carita Brovall som firmatecknare.

•

Ovan beslut börjar gälla 1 juni 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
I samband med tillträde av ny ordförande för Kommunstyrelsen ska beslut fattas om
behöriga firmatecknare för resterande tid av pågående mandatperiod.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-07

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2022-03-07
Dnr: KS/2022:128

Tjänsteskrivelse om firmatecknare för Tranemo
kommun 2022
Förslag till beslut
•

Utser kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) och kommunchef
Carita Brovall att i förening vara firmatecknare för Tranemo kommun;
däri ingår att teckna köpebrev och andra fastighetshandlingar,
låneförbindelser, borgensförbindelser samt framställningar och liknande
behov.

•

Utser kommunstyrelsens vice ordförande Lennart Haglund (C) till
ersättare för Driton Bilalli (S) som firmatecknare.

•

Utser funktionschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh till
ersättare för Carita Brovall som firmatecknare.

•

Ovan beslut börjar gälla 1 juni 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
I samband med tillträde av ny ordförande för Kommunstyrelsen ska beslut fattas
om behöriga firmatecknare för resterande tid av pågående mandatperiod.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-07

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

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Carita Brovall

Kajsa Montan

Sektionschef/kommunchef

Funktionschef/Kommunjurist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-05-19

§ 81 Tecknande av post- och bankräkningar 2022 KS/2022:129
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Tranemo kommuns post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar får
tecknas av två i förening av följande personer:
Carita Brovall, kommunchef
Konrad Fredh, ekonomichef
Anette Olsson, ekonomiadministratör
Emelie Andersson, ekonomiadministratör
Irene Bygdelius, administratör
Sofie Öberg, ekonom
Eva Borg, redovisningsekonom

•

Kvittering på Posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser får, under
resterande tid av mandatperioden 2019-2022, ske av kommunstyrelsens ordförande
Driton Bilalli eller av den han genom fullmakt bemyndigar. Beslutet gäller från och
med 1 juni 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
Teckningsrätten för kommunens post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar
behöver revideras med anledning av förändringar av personal som hanterar
arbetsuppgifterna. Kvittering på posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser
behöver revideras eftersom ny ordförande för kommunstyrelsen tillträder.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-09

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Ekonomifunktionen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1
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Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2022-03-09
Dnr: KS/2022:129

Tjänsteskrivelse om tecknande av post- och
bankräkningar
Förslag till beslut
•

Tranemo kommuns post- och bankräkningar och liknande
värdehandlingar får tecknas av två i förening av följande personer:
Carita Brovall, kommunchef
Konrad Fredh, ekonomichef
Anette Olsson, ekonomiadministratör
Emelie Andersson, ekonomiadministratör
Irene Bygdelius, administratör
Sofie Öberg, ekonom
Eva Borg, redovisningsekonom

•

Kvittering på Posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser
får, under resterande tid av mandatperioden 2019-2022, ske av
kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli eller av den han genom
fullmakt bemyndigar. Beslutet gäller fån och med 1 juni 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
Teckningsrätten för kommunens post- och bankräkningar och liknande
värdehandlingar behöver revideras med anledning av förändringar av personal
som hanterar arbetsuppgifterna. Kvittering på posten för Tranemo kommun,
dess nämnder och styrelser behöver revideras eftersom ny ordförande för
kommunstyrelsen tillträder.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-09

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Ekonomifunktionen (När beslutet handlar om ekonomi)

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Carita Brovall

Kajsa Montan

Sektionschef/kommunchef

Kanslichef/Kommunjurist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-05-19

§ 54 Remiss från VästKom gällande Samverkansavtal digitala
hjälpmedel KS/2022:46
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner remissvar till Västkom om Samverkansavtal digitala hjälpmedel där
Tranemo kommun ser positivt på samverkansformen.

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
Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan under perioden mars –
december 2021. Resultaten från utredningen visar att
•

invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet om
regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta och

•

att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre användning av
de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik och
support).

Det finns ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för hur den principiella modellen
för en sådan samverkan ska fungera. För att säkra framdrift har ett förslag på
Samverkansavtal formulerats och är nu utlagt på remiss. Tranemo kommun har besvarat
remissen via webbformulär på Västra Götalands hemsida. När samtliga parter svaret
kommer samverkansstrukturen att hanteras med sedvanliga rekommendationer till
respektive huvudman som följd.
Målet är att samarbetet ska vara nyttjat av samtliga huvudmän inom en femårsperiod. Det är
hjälpmedelscentralen som kommer att få uppdraget att tillhandahålla hjälpmedlen.
Sortimentet kommer att kompletteras över tid. Hjälpmedlen kommer att kunna köpas eller
hyras.

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Remissvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan på kommunen. Det föreslagna samarbetet
kommer på längre sikt att vara ekonomiskt gynnande eftersom samverkan kring

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1
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upphandling, logistik och support kan samordnas mellan flera parter. Initialt är förslaget att
varje kommun ska betala 10 kronor per invånare i en startavgift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-24
E-post, Inbjudan att lämna svar på remiss för förslaget om Samverkansavtal digitala
hjälpmedel, 2022-01-21, Boråsregionen
Remissversion: Samverkansavtal Digitala hjälpmedel, VästKom och Västra
Götalandsregionen, odaterad
Remissvar 2022-04-11

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

2

Vår ref: Louise Bertilsson
Enhetschef administration omsorg
Datum: 2022-03-24
Dnr: KS/2022:46

Tjänsteskrivelse om Samverkansavtal digitala
hjälpmedel, remissvar
Förslag till beslut
•

Godkänner remissvar till Västkom om Samverkansavtal digitala
hjälpmedel där Tranemo kommun ser positivt på samverkansformen.

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
Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan under perioden
mars – december 2021. Resultaten från utredningen visar att
•

invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög
kvalitet om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att
tillhandahålla detta och

•

att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre
användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till
upphandling, logistik och support).

Det finns ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för hur den principiella
modellen för en sådan samverkan ska fungera. För att säkra framdrift har ett
förslag på Samverkansavtal formulerats och är nu utlagt på remiss. Tranemo
kommun har besvarat remissen via webbformulär på Västra Götalands hemsida.
När samtliga parter svaret kommer samverkansstrukturen att hanteras med
sedvanliga rekommendationer till respektive huvudman som följd.
Målet är att samarbetet ska vara nyttjat av samtliga huvudmän inom en
femårsperiod. Det är hjälpmedelscentralen som kommer att få uppdraget att
tillhandahålla hjälpmedlen. Sortimentet kommer att kompletteras över tid.
Hjälpmedlen kommer att kunna köpas eller hyras.

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Remissvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan på kommunen. Det föreslagna
samarbetet kommer på längre sikt att vara ekonomiskt gynnande eftersom
samverkan kring upphandling, logistik och support kan samordnas mellan flera
parter. Initialt är förslaget att varje kommun ska betala 10 kronor per invånare i
en startavgift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-24
Remissversion: Samverkansavtal Digitala hjälpmedel, VästKom och Västra
Götalandsregionen, odaterad
Remissvar 2022-04-11

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

Slutinstans
Omsorgsutskottet

Status

Angela Madsen Jonsson
Sektionschef

Ann-Marie Nors, MAS
Pär Skoog, enhetschef hemsjukvård

Remissversion:
Samverkansavtal Digitala hjälpmedel

Välfärdsteknik i samverkan – för en god
hälsa och en jämlik vård och omsorg med
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland
Inledning
Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan mars 2021 och pågår fram till
december 2021. Resultaten från utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till
digitala hjälpmedel1 av hög kvalitet om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att
tillhandahålla detta. Vidare framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en
sådan samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis
kopplat till upphandling, logistik och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland
kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.
För att säkra framdrift har ett förslag på Samverkansavtal formulerats och förankring i relevanta
forum har påbörjats. Avsikten är att förslaget på Samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss
under våren 2022 för att därefter hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga
rekommendationer till respektive huvudman som följd (se Bilaga).

I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet:
att

parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för
samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland

att

det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens
behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst

att

samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel
ska...
... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel
... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland
... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid

1

Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att
a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller
löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.
b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas
utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte
Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel
och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med användning inom Hälsooch sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Gemensamt är att de används av invånaren i deras vardagsmiljö.

Remissversion:
Samverkansavtal Digitala hjälpmedel

... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna
... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård
... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån
... vara långsiktigt och varaktigt över tid
... präglas av kontinuerliga förbättringar
att

nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan
påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar
samarbetet fullt ut inom en femårsperiod

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer
förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om
att

uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till
regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell

att

sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya
produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande
utifrån framkomna behov)

att

digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer,
rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga
sortiment

att

befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta
utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och
överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer.
Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska
fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra
Götalandsregionens politiska ledningar (SRO).

att

uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de
avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet
samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive
att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för Socialtjänstlagen
ryms inom avtalet. Tills dess att nya avtal/överenskommelser finns på plats ska
arbetet inledas med produkter vilka anses rymmas inom befintliga avtal.

att

uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal
följs upp efter två år och därefter vid behov

Remissversion:
Samverkansavtal Digitala hjälpmedel

För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en
initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om
att

gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam
struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att
användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter,
upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för
inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och
demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering
är en engångsfinansiering.

att

kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas
enligt följande:
... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare senast den XX
till konto XX
... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare senast den XX till
konto YY

att

ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en
redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande
huvudmän

att

eventuella finansiella medel som återstår 2025-06-30 ska återbetalas till
huvudmännen eller återinvesteras i det gemensamma samarbetet kring digitala
hjälpmedel

Giltighet:
Detta samverkansavtal gäller t.o.m. utgången av ÅÅÅÅ. Därefter krävs nytt beslut i det
politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen om hur parterna ska arbeta
vidare.
För VästKom

För Västra Götalandsregionen

XXX
Ordförande VästKom

XXX
Ordförande Regionstyrelsen

XXX
Direktör

XXX
Regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-05-19

§ 55 Uppdrag - Utreda möjligheten att kartlägga tillgängligheten i
kommunens fastigheter KS/2019:268
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Noterar utredningen.

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.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att
kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter.
Därför har nu möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter utretts. Det
står klart att tillgängligheten i kommunens fastigheter bara är kartlagd av Regionen i de
fastigheter som de hyr av kommunen.
Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i kommunens
fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD). Förvaltningen bedömer att
en grundinventering av samtliga kommunala fastigheter med publika utrymmen skulle
kunna göras under en 2-årsperiod, med trolig start under senare delen av 2023. Efter att
grundinventeringen är utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och
uppdateras vid förändringar och kontrolleras vart 5 år.

Ärendet
Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att
kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter.
Därför har nu möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter utretts. Se
bilaga Utredning om möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter, 2022-0407.
Det står klart att tillgängligheten i kommunens fastigheter bara är kartlagd av Regionen i de
fastigheter som de hyr av kommunen.
Ett arbete i enlighet med det nationella begreppet ”enkelt avhjälpta hinder” gjordes i
kommunen under åren 2009/2010. Då inventerades kommunala fastigheter och
utomhusmiljöer men även icke kommunala så som butiker, besöksmål med mera.
Inventering och förslag om åtgärder lämnades till de privata fastighetsägarna och många
åtgärder genomfördes i de kommunägda fastigheterna. Åren har gått och någon uppföljning
av detta har inte gjorts. Alltså finns det inga aktuella uppgifter om tillgängligheten i
kommunens fastigheter.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-05-19
Det är inte möjligt att använda något befintligt system/program inom kommunen och inte
heller det nyss upphandlade fastighetsprogrammet eftersom det inte har någon funktion för
inventering av tillgängligheten. Inventeringsresultatet skulle dessutom inte vara åtkomlig för
allmänheten.
Tranemo kommun har däremot redan, sedan 2013, ett avtal om Tillgänglighetsdatabasen,
TD. Det är en databas som ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen. TD
erbjuder allmänheten information om olika platsers fysiska tillgänglighet inom offentlig
service, i butiker och restauranger samt friluftsområden och på andra besöksmål. Det
handlar om allt från badplatser och lekplatser, slott och hotell, vårdcentraler och bibliotek till
naturreservat. Detta förutsätter dock att inventering har gjorts enligt formulären i TD och
matats in i databasen. Någon inventering på detta vis har inte gjorts vad gäller kommunens
fastigheter utöver de som hyrs av Regionen. Förutom att förse allmänheten med information
finns också möjligheten att få ut olika inventeringsrapporter ur databasen. Rapporterna
påvisar bland annat brister i tillgänglighet utifrån gällande regelverk i de inventerade
fastigheterna. Dessa blir då underlag till förbättring och utveckling av den fysiska miljön.
Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i kommunens
fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD). Förvaltningen bedömer att
en grundinventering av samtliga kommunala fastigheter med publika utrymmen skulle
kunna göras under en 2-årsperiod, med trolig start under senare delen av 2023. Efter att
grundinventeringen är utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och
uppdateras vid förändringar och kontrolleras vart 5 år.

Barnkonventionen
Detta ärende att utreda möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter
har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv. Om det däremot skulle bli ett följduppdrag att
genomföra själva kartläggningen och göra informationen tillgänglig för allmänheten har det
en positiv inverkan ur ett barnrättsperspektiv. Det skulle kunna underlätta barns deltagande
och delaktighet i samhället.
”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt
delta i samhället.”
(Barnkonventionen artikel 23)

Ekonomisk påverkan
Om det blir ett politiskt beslut att genomföra kartläggningen åtgår, för uppstart och
grundinventering, en 100 procent tjänst i 6 månader till en kostnad av cirka 400 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-12
Omsorgsutskottet 2019-04-25 §80
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-05-19
Utredning om möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter, 2022-0407

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Tina Haglund
Handläggare
Datum: 2022-04-12
Dnr: KS/2019:268

Tjänsteskrivelse om möjligheten att kartlägga
tillgängligheten i kommunens fastigheter
Förslag till beslut
•

Noterar utredningen

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.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter.
Därför har nu möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter
utretts. Det står klart att tillgängligheten i kommunens fastigheter bara är
kartlagd av Regionen i de fastigheter som de hyr av kommunen.
Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i
kommunens fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD).
Förvaltningen bedömer att en grundinventering av samtliga kommunala
fastigheter med publika utrymmen skulle kunna göras under en 2-årsperiod,
med trolig start under senare delen av 2023. Efter att grundinventeringen är
utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och uppdateras vid
förändringar och kontrolleras vart 5 år.

Ärendet
Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter.
Därför har nu möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter
utretts. Se bilaga Utredning om möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens
fastigheter, 2022-04-07.
Det står klart att tillgängligheten i kommunens fastigheter bara är kartlagd av
Regionen i de fastigheter som de hyr av kommunen.

Ett arbete i enlighet med det nationella begreppet ”enkelt avhjälpta hinder”
gjordes i kommunen under åren 2009/2010. Då inventerades kommunala
fastigheter och utomhusmiljöer men även icke kommunala så som butiker,
besöksmål med mera. Inventering och förslag om åtgärder lämnades till de
privata fastighetsägarna och många åtgärder genomfördes i de kommunägda
fastigheterna. Åren har gått och någon uppföljning av detta har inte gjorts. Alltså
finns det inga aktuella uppgifter om tillgängligheten i kommunens fastigheter.
Det är inte möjligt att använda något befintligt system/program inom kommunen
och inte heller det nyss upphandlade fastighetsprogrammet eftersom det inte har
någon funktion för inventering av tillgängligheten. Inventeringsresultatet skulle
dessutom inte vara åtkomlig för allmänheten.
Tranemo kommun har däremot redan, sedan 2013, ett avtal om
Tillgänglighetsdatabasen, TD. Det är en databas som ägs, driftas och utvecklas av
Västra Götalandsregionen. TD erbjuder allmänheten information om olika
platsers fysiska tillgänglighet inom offentlig service, i butiker och restauranger
samt friluftsområden och på andra besöksmål. Det handlar om allt från
badplatser och lekplatser, slott och hotell, vårdcentraler och bibliotek till
naturreservat. Detta förutsätter dock att inventering har gjorts enligt formulären i
TD och matats in i databasen. Någon inventering på detta vis har inte gjorts vad
gäller kommunens fastigheter utöver de som hyrs av Regionen. Förutom att förse
allmänheten med information finns också möjligheten att få ut olika
inventeringsrapporter ur databasen. Rapporterna påvisar bland annat brister i
tillgänglighet utifrån gällande regelverk i de inventerade fastigheterna. Dessa blir
då underlag till förbättring och utveckling av den fysiska miljön.
Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i
kommunens fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD).
Förvaltningen bedömer att en grundinventering av samtliga kommunala
fastigheter med publika utrymmen skulle kunna göras under en 2-årsperiod,
med trolig start under senare delen av 2023. Efter att grundinventeringen är
utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och uppdateras vid
förändringar och kontrolleras vart 5 år.

Barnkonventionen
Detta ärende att utreda möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens
fastigheter har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv. Om det däremot skulle
bli ett följduppdrag att genomföra själva kartläggningen och göra informationen
tillgänglig för allmänheten har det en positiv inverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Det skulle kunna underlätta barns deltagande och delaktighet i samhället.

”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp
att aktivt delta i samhället.”
(Barnkonventionen artikel 23)

Ekonomisk påverkan
Om det blir ett politiskt beslut att genomföra kartläggningen åtgår, för uppstart
och grundinventering, en 100 procent tjänst i 6 månader till en kostnad av cirka
400 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-12
Omsorgsutskottet 2019-04-25 §80
Utredning om möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens
fastigheter, 2022-04-07

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

Slutinstans
OU? Kommunstyrelsen? Kommunfullmäktige?

Status

Patrik Westerlund

Tina Haglund

Sektionschef

Handläggare

Vår ref: Tina Haglund
Handläggare
Datum: 2022-04-07
Dnr: KS/2019:268

Utredning om möjligheten att
kartlägga tillgängligheten i
kommunens fastigheter

Inledning

3

Syfte

3

Metod

3

Utredning

3

Slutsats/Rekommendation

7

Källförteckning
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Inledning
Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter.

Syfte
Syftet med denna utredningen är att ta reda på vilka möjligheter det finns att
kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter om en sådan kartläggning
inte redan finns.

Metod
Under utredningen har samverkan mellan olika professioner inom
samhällssektionen ägt rum.
Utredaren har varit i kontakt med ansvariga för Tillgänglighetsdatabasen, TD,
och med verksam avtalsadministratör som jobbar aktivt med TD på Västra
Götalandsregionen. Dessutom har utredaren studerat vilka fastigheter i Tranemo
kommun som finns presenterade i TD och tittat på hur andra kommuner
presenterar tillgängligheten i sina fastigheter i TD www.t-d.se.

Utredning
Utredningen ska ge svar på ett antal frågor för att möjligheten till kartläggning
av tillgängligheten i kommunens fastigheter ska anses vara utredd. Frågorna
med tillhörande svar presenteras nedan.
Finns det redan någon kartläggning av tillgängligheten i kommunens
fastigheter?
Tillgängligheten är bara kartlagd, av Regionen, i de fastigheter som de hyr av
kommunen. Det rör sig om vårdcentralen i Tranemo (Närhälsan,
Ungdomsmottagningen, Folktandvården, barnavårdscentral,
barnmorskemottagning, Mini-Maria och Rehabmottagning), Närhälsan i
Dalstorp och Närhälsan i Limmared. Detta finns presenterat i
Tillgänglighetsdatabasen.
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Ett arbete i enlighet med det nationella begreppet ”enkelt avhjälpta hinder”
gjordes i kommunen under åren 2009/2010. Då inventerades kommunala
fastigheter och utomhusmiljöer men även butiker, besöksmål med mera.
Inventering och förslag om åtgärder lämnades till de privata fastighetsägarna och
många åtgärder genomfördes i de kommunägda fastigheterna. Åren har gått och
någon uppföljning av detta har inte gjorts. Alltså finns det inga aktuella
uppgifter om tillgängligheten i kommunens fastigheter.

Är det möjligt att använda något befintligt system i kommunen eller det nyss
upphandlade fastighetsprogrammet?
Varken befintliga system/program inom kommunen eller det nya
fastighetsprogrammet har någon funktion för inventering av tillgängligheten och
skulle inte vara åtkomlig för allmänheten. Tranemo kommun har däremot redan,
sedan 2013, ett avtal med Regionen om Tillgänglighetsdatabasen.

Vad är Tillgänglighetsdatabasen?
Tillgänglighetsdatabasen, TD, ägs, driftas och utvecklas av Västra
Götalandsregionen. TD är en databas som erbjuder allmänheten information om
olika platser fysiska tillgänglighet inom offentlig service, i butiker och
restauranger samt friluftsområden och på andra besöksmål. Det handlar om allt
från badplatser och lekplatser, slott och hotell, vårdcentraler och bibliotek till
naturreservat.
Huvudprincipen är att varje verksamhet ska beskrivas så väl att alla själva kan
avgöra om de kan besöka platsen eller inte. Information ges om detaljerade mått
samt bilder för bedömning om platsen är tillgänglig eller inte för den enskilde.
Utöver att förse allmänheten med information finns också möjligheten att få ut
olika inventeringsrapporter ur databasen efter att en anläggning har inventerats.
Rapporterna påvisar bland annat brister i tillgänglighet utifrån gällande
regelverk i de inventerade fastigheterna. Dessa blir då underlag till förbättring
och utveckling av den fysiska miljön.
TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och
besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen.
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TD ger nytta för:
Invånaren och besökaren
Valmöjlighet inför besök
Förberedelse inför besök
Offentlig sektor
Förutsättningar att ge service till alla (ökad mångfald)
Verktyg för att identifiera fysiska hinder och följa diskrimineringslagen samt
plan- och bygglagen
Näringsliv
Fler kunder och ökad omsättning
Stärkt varumärke
Fastighetsägare
Verktyg för att identifiera fysiska hinder och följa lagstiftningen
Politiker och beslutsfattare
TD-inventeringsrapporter kan efter analysering av sakkunnig användas som
underlag till åtgärder
Skulle Tillgänglighetsdatabasen, TD, vara användbar för kartläggning av
tillgängligheten i kommunens fastigheter?
Tillgänglighetsdatabasen, TD, skulle kunna vara användbar, för att både
inventera tillgängligheten och presentera resultatet. Om TD används blir
inventeringen med alla tillgänglighetsuppgifter och fotografier åtkomlig för
allmänheten vilket är en stor vinst.

Vad krävs för att vi ska kunna använda oss av Tillgänglighetsdatabasen?
Arbetet inom TD är organiserat med tre olika roller: Inventerare,

områdesadministratör och avtalsadministratör.
Inventeraren kan göra en fullständig inventering.
Områdesadministratören har samma behörighet som inventeraren och ska
dessutom skapa och ta bort anläggningar, godkänna, publicera och ta fram TDinventeringsrapport för en enskild anläggning.
Avtalsadministratören har fullständig behörighet och administrerar avtalet.
Avtalsadministratören kan också skapa upp kategorier under avtalet. En
avtalsadministratör som behärskar inventering behöver utses för varje avtalspart.
Tillgänglighetsenheten på Regionen ger support till utsedda
avtalsadministratörer
Utrustning som krävs för inventering
- Surfplatta eller mobiltelefon med uppkoppling (3G, 4G, 5G)
- Dator (chrome måste finnas installerat)
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- Digitalkamera (om fotografering via surfplatta/mobiltelefon inte är möjligt)
- Hårt måttband (cirka 5 meter långt)
- Digital avståndsmätare

- Lutningsmätare (cirka 60 cm lång som visar %)
- Ljushetsmätare (digital NCS Colour scan 2.0 eller pappersform NCS
ljushetsmätare)

Tranemo kommun har redan, sedan 2013, ett avtal med Regionen om
Tillgänglighetsdatabasen. Vi betalar en årlig avgift och för 2022 uppgår den till
7 500 kronor. Det tillkommer ingen ytterligare avgift för själva användningen av
TD. De kostnader som tillkommer är en utbildningskostnad på
1 300 kronor/person för minst en person (avtalsadministratören), kostnad för den
utrustning som krävs som vi eventuellt inte redan har samt personalkostnaden
för genomförandet.

Vilka fastigheter skulle vara aktuella för en sådan här kartläggning?
Skolor: Limmared, Länghem, Dalstorp, Grimsås, Tranängskolan F-3, 4–6, 7–9 och
Aulan, Tranemo gymnasieskola inklusive lokalerna för de yrkesinriktade
programmen på två platser, Kulturskolan
Förskolor: Sjötofta, Ambjörnarp, Limmared, Länghem, Grimsås, Ljungsarp,
Nittorp, Uddebo och de tre förskolorna i Tranemo (Solhagen, Skattkammaren,
Äventyret)
Vård- och omsorgsboenden: Glimringe i Limmared, Hjälmå i Dalstorp,
Gudarpsgården i Tranemo och Solbacken i Länghem.
Övriga kommunala byggnader eller byggnader med kommunal verksamhet:
Biblioteket/Centralen, Medborgarhuset, Sim- och idrottshallen i Tranemo,
Nittorps Ishall, Stallet och ridhuset i Berg, Kommunhuset, IFO, LSS, Korttids
(barn), Daglig verksamhet.
Utomhusmiljöer: 11 badplatser, 30 lekplatser, eventuellt kommande kommunalt
naturreservat.
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Slutsats/Rekommendation
Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i
kommunens fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD).
Förvaltningen bedömer att en grundinventering av samtliga kommunala
fastigheter med publika utrymmen skulle kunna göras under en 2-årsperiod,
med trolig start under senare delen av 2023. Efter att grundinventeringen är
utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och uppdateras vid
förändringar och kontrolleras vart 5 år.

Att genomföra kartläggning av tillgänglighet på föreslaget sätt kan ge fler
personer möjlighet att delta och vara delaktiga i samhället och stämmer väl med
barnkonventionen och vårt nationella mål för funktionshinderpolitiken.
... med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.
— Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Prop. 2016/17:188
Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp
att aktivt delta i samhället.
- Barnkonventionen artikel 23

Källförteckning
Tillgänglighetsdatabasen www.t-d.se
FN:s konvention om barnets rättigheter främst artiklarna 2, 3 och 23
(Läs hela Barnkonventionen - UNICEF Sverige)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
(konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf )
Tranemo kommuns tillgänglighetspolicy, 2012

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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PROTOKOLLSUTDRAG
Omsorgsutskottet
2019-04-25

§ 80

Uppdrag - Utreda möjligheten att kartlägga tillgängligheten i
kommunens fastigheter (KS/2019:268)
Omsorgsutskottets beslut
•

Ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att kartlägga
tillgängligheten i kommunens fastigheter.

Ärendet
På kommunala tillgänglighetsrådet fördes bland annat diskussion om
tillgängligheten i kommunens fastigheter. Kommunens fastigheter är inte helt
tillgänglighetsanpassade och därför efterfrågas en kartläggning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Eksberg (S) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter.

Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsutskottet beslutar i enlighet med Eksbergs
förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska sektionen

Status
Pågående

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-06-02

§ 89 Uppdrag - Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där
husägare och mäklare kan mötas KS/2022:144
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

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
På Kommunfullmäktige 2022-03-14 §46 fick förvaltningen i uppdrag att möjliggöra arenor
där husägare och mäklare kan träffas.
Innan uppdraget från Kommunfullmäktige har förvaltningen påbörjat möten med mäklare,
byggherrar och intressenter en till två gånger per år. Detta med syfte att skapa intresse för
kommunen och möjliggöra för mer byggnation av bostäder. På dessa möten presenteras
kommunens visioner, fullmäktigemål, översiktsplaner, detaljplaner, lägesbilden för
villatomter och industrimark och övriga aktiviteter. Dessa möten är uppskattade.
Redan innan uppdraget ifrån Kommunfullmäktige med uppgiften att möjliggöra arenor för
husägare, mäklare och kommunen samt efter kartläggningen av ödehus 2021, påbörjades
diskussionerna i förvaltningen om vidare dialoger med husägare. Kommunfullmäktiges
uppdrag kom därmed lämpligt och ses som positivt.
Förvaltningen tar med sig uppdraget i vidare arbete kring ödehus under hösten 2022 med
syfte att skapa arenor mellan husägare, mäklare och kommunen.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-09
KF §46 Inventering av ödehus i Tranemo kommun

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Stratsys
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-06-02

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Olle Ekberg
Exploateringsingenjör
Datum: 2022-05-09
Dnr: KS/2022:144

Tjänsteskrivelse om arenor där mäklare, kommunen
och husägare träffas
Förslag till 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
På Kommunfullmäktige 2022-03-14 §46 fick förvaltningen i uppdrag att
möjliggöra arenor där husägare och mäklare kan träffas.
Innan uppdraget från Kommunfullmäktige har förvaltningen påbörjat möten
med mäklare, byggherrar och intressenter en till två gånger per år. Detta med
syfte att skapa intresse för kommunen och möjliggöra för mer byggnation av
bostäder. På dessa möten presenteras kommunens visioner, fullmäktigemål,
översiktsplaner, detaljplaner, lägesbilden för villatomter och industrimark och
övriga aktiviteter. Dessa möten är uppskattade.
Redan innan uppdraget ifrån Kommunfullmäktige med uppgiften att möjliggöra
arenor för husägare, mäklare och kommunen samt efter kartläggningen av
ödehus 2021, påbörjades diskussionerna i förvaltningen om vidare dialoger med
husägare. Kommunfullmäktiges uppdrag kom därmed lämpligt och ses som
positivt.
Förvaltningen tar med sig uppdraget i vidare arbete kring ödehus under hösten
2022 med syfte att skapa arenor mellan husägare, mäklare och kommunen.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-09
KF §46 Inventering av ödehus i Tranemo kommun

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund

Olle Ekberg

Sektionschef

Exploateringsingenjör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-03-14

§ 46 Inventering av ödehus i Tranemo kommun KS/2021:606
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar att inventeringen är utförd.

•

Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där husägare och mäklare kan
mötas.

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
Förvaltningen har under andra halvåret 2021 genomfört inventering av ödehus enligt nedan:
Mailkontakt med alla byalag/samhällsföreningar som ombads skicka in information om
vilka ödehus de kände till i sitt område.
Uppmaning på hemsida, intranät och sociala media till allmänheten att insända tips på
obebodda hus.
Samverkan med GIS (geografiskt informationssystem) och renhållningen för att ta fram en
lista på alla hushållsfastigheter som inte har några tjänster i form av sophämtning.
Inventeringen resulterade i en lista med 102 obebodda fastigheter i Tranemo kommun. Ett
utskick via post sändes ut i december till samtliga fastighetsägare med information om
kommunens tillväxtmål samt ödehusinventeringen.
Bra respons har kommit in från medborgare genom tips på ödehus och uppmuntran om
inventeringen. Mäklare har tagit del av informationen om kommunens inventering. En GISkarta för internt bruk har tagits fram men kommer inte delas ut på grund av GDPR.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnperspektiv

Beslutsunderlag
KS §40, 2022-02-28
AU §15, 2022-01-27
Tjänsteskrivelse 2021-12-21
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § 95
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-03-14
Motion om inventering av ödehus i Tranemo kommun, KS/2019:567
Bilaga, julhälsning om information kring inventering av ödehus i Tranemo kommun.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
ChrisTina Yngvesson
TPB

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

