SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-06-16

§ 95 Ansökan om bidrag till Godmansföreningen Sjuhärad
KS/2022:232
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Avslår ansökan om bidrag till Godmansföreningen i Sjuhärad

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
Godmansföreningen har inkommit med en ansökan om medel till sin förening med 10 000
kr. Föreningen uppger att de får ökade kostnader för trycksaker av olika slag då de behöver
göras externt, för ansvarsförsäkring för medlemmarna, medlemssammankomster, ersättning
och resekostnader för föredragshållare samt medlemsavgift för RGMF (Riksförbundet Gode
män och Förvaltare.
Godmansföreningens ansökan uppfyller inte kraven för att kunna hanteras inom
kommunens bidragsregler. Det finns inte avsatta medel för att kunna lämna bidrag utanför
ordinarie bidragssystem.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ett bifall av ansökan skulle kosta 10 000 kronor som inte finns avsatta i årets budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-29
Ansökan, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.
GMF_folder

Föredragning och debatt
Kanslichef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
God mansföreningen i Sjuhärad kassör Lotta Edqvist, kassor@gnfsjuharad.se

Slutinstans
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1
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Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2022-04-29
Dnr: KS/2022:232

Tjänsteskrivelse om ansökan om bidrag till
Godmansföreningen i Sjuhärad
Förslag till beslut
•

Avslår ansökan om bidrag till Godmansföreningen i Sjuhärad

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
Godmansföreningen har inkommit med en ansökan om medel till sin förening
med 10 000 kr. Föreningen uppger att de får ökade kostnader för trycksaker av
olika slag då de behöver göras externt, för ansvarsförsäkring för medlemmarna,
medlemssammankomster, ersättning och resekostnader för föredragshållare
samt medlemsavgift för RGMF (Riksförbundet Gode män och Förvaltare.
Godmansföreningens ansökan uppfyller inte kraven för att kunna hanteras inom
kommunens bidragsregler. Det finns inte avsatta medel för att kunna lämna
bidrag utanför ordinarie bidragssystem.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ett bifall av ansökan skulle kosta 10 000 kronor som inte finns avsatta i årets
budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-29
Ansökan, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.
GMF_folder

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
God mansföreningen i Sjuhärad kassör Lotta Edqvist, kassor@gnfsjuharad.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Kajsa Montan

Anne Steine

Funktionschef

Processekreterare
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"För den enskildes rätt i samhället"
Plusgiro: 483 57 66-9
GMF Sjuhärad: www.gmfsjuharad.se
Riksförbundets hemsida: www.rgmf.se

Godmans och Förvaltarföreningen i
Sjuhärad 2021

GODMANS OCH FÖRVALTARFÖRENINGEN I SJUHÄRAD
Vill Du veta mera kontakta gärna någon av styrelsens
ledamöter som har kompetens inom många olika områden.

Är en intresseförening för gode män, förvaltare och förmyndare.
Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbete
genom att:

Föreningens styrelse vald vid årsmötet 2021

anordna utbildningar.
förmedla kontakt med erfarna personer att anlita i
komplicerade ärenden.

Ordförande

Gary Edqvist
Tel. 0727-29 92 99
ordf@gmfsjuharad.se

Vice ordförande

Fredrik Claesson
Tel. 0733-77 17 51
v.ordf@gmfsjuharad.se

Kassör

Lotta Edqvist
Tel. 0727-29 12 91
kassor@gmfsjuharad.se

Sekreterare

Madeleine Igelström
Tel. 0708-10 42 17

Ledamot

Lina Andersson

Ledamot

Catherine Kjellbergh

Suppleanter

Karoline Staaf

knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter.
utgöra forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan
medlemmarna.
anordna sammankomster för medlemmarna med föredrag,
studiebesök m.m.
anordna informationsträffar med representanter för olika
myndigheter, institutioner och vårdpersonal.
erfarenhetsutbyte med närliggande föreningar.
i medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring.
möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring.

Föreningen bildades den 28/2 1991.
Är medlem i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Medlem i föreningen kan Du bli som förordnats till
god man, förvaltare eller förmyndare.
Anmälan sändes till:

Medlemsavgift 2022:
300 kr/år
Plusgiro: 483 57 66-9

GMF Sjuhärad
c/o Edqvist
Norra Skånevägen 6A
432 63 Bua
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§ 96 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 för Borås
nämndemannaförening KS/2022:273
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Avslår ansökan om bidrag till Borås Nämndemannaförening.

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
Borås nämndemannaförening (nedan kallad BNF) ansöker om verksamhetsbidrag för 2022.
BNF har inte beviljats något bidrag av Tranemo kommun under åren 2000 – 2021. Tranemo,
Ulricehamn och Bollebygd har de senaste åren inte lämnat något bidrag.
BNF ansöker om 200 kr för varje nämndeman som är utsedda för Tranemo kommun.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Föreningen önskar ett bidrag på 200 kr per nämndeman. Kostnaden blir således 1200 kr vid
ett bifall av ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-01
Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 för Borås Nämndemannaförening.

Föredragning och debatt
Kanslichef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2022-06-01
Dnr: KS/2022:273

Tjänsteskrivelse om ansökan om bidrag til Borås
Nämndemannaförening
Förslag till beslut
•

Avslår ansökan om bidrag till Borås Nämndemannaförening.

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
Borås nämndemannaförening (nedan kallad BNF) ansöker om
verksamhetsbidrag för 2022. BNF har inte beviljats något bidrag av Tranemo
kommun under åren 2000 – 2021. Tranemo, Ulricehamn och Bollebygd har de
senaste åren inte lämnat något bidrag.
BNF ansöker om 200 kr för varje nämndeman som är utsedda för Tranemo
kommun.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv

Ekonomisk påverkan
Föreningen önskar ett bidrag på 200 kr per nämndeman. Kostnaden blir således
1200 kr vid ett bifall av ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-01
Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 för Borås Nämndemannaförening.

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Kajsa Montan

Anne Steine

Funktionschef

Processekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 106 Samråd om Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025
för Tolkförmedling Väst KS/2022:286
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025 utan synpunkter.

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
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ger samtliga medlemmar möjlighet att inkomma
med samrådssynpunkter på föreslagen budget och verksamhetsplan 2023–2025.
Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och
prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9% (2,7% för år 2022). Förbundet har
under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, men färre uppdrag
prognosticeras under de närmaste åren.
Årets resultat förväntas bli ett nollresultat under åren 2023–2025. För år 2023 beräknas
verksamhetens intäkter uppgå till 213 mnkr, lika mycket som verksamhetens kostnader.
Tolkförmedlingen har föreslagit följande verksamhetsmål: Ha en pålitlig leverans,
Tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar, Ligga i framkant och verksamheten ska
utvecklas, Vara en attraktiv arbetsgivare samt Bedriva en hållbar verksamhet.
De finansiella målen för 2023 är att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat
samt att checkkrediten ej ska nyttjas.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Potentiell prisjustering på 2,9%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-10
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 Tolkförmedling Väst
Tjänsteutlåtande Förslag till budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst
Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-06-16

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag från KS och KF.

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Lovisa Wirdemo
Avtalscontroller
Datum: 2022-06-10
Dnr: KS/2022:286

Tjänsteskrivelse om samråd om förslag till budget
2023-2025, TFV
Förslag till beslut
•

Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025 utan
synpunkter.

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
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ger samtliga medlemmar möjlighet
att inkomma med samrådssynpunkter på föreslagen budget och
verksamhetsplan 2023–2025.
Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med
förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag
för 2023 och prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9% (2,7%
för år 2022). Förbundet har under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än
förväntat, men färre uppdrag prognosticeras under de närmaste åren.
Årets resultat förväntas bli ett nollresultat under åren 2023–2025. För år 2023
beräknas verksamhetens intäkter uppgå till 213 mnkr, lika mycket som
verksamhetens kostnader.
Tolkförmedlingen har föreslagit följande verksamhetsmål: Ha en pålitlig
leverans, Tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar, Ligga i framkant och
verksamheten ska utvecklas, Vara en attraktiv arbetsgivare samt Bedriva en
hållbar verksamhet.
De finansiella målen för 2023 är att den löpande verksamheten ska ha ett positivt
resultat samt att checkkrediten ej ska nyttjas.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Ekonomisk påverkan
Potentiell prisjustering på 2,9%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-10
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 Tolkförmedling Väst
Tjänsteutlåtande Förslag till budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst
Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst

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

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

Beslutsgång
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag från KS och KF.

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Konrad Fredh

Lovisa Wirdemo

Ekonomichef

Avtalscontroller

Ämne: Samråd om Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst
Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>
Till: kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>;
kommunstyrelsen@bollebygd.se <kommunstyrelsen@bollebygd.se>; boras.stad@boras.se
<boras.stad@boras.se>; kommun@dalsed.se <kommun@dalsed.se>; kommun@essunga.se
<kommun@essunga.se>; kommunen@falkoping.se <kommunen@falkoping.se>;
kommun@grastorp.se <kommun@grastorp.se>; Info Gullspångs kommun
<kommun@gullspang.se>; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; kommunstyrelsen@gotene.se
<kommunstyrelsen@gotene.se>; herrljunga.kommun@herrljunga.se
<herrljunga.kommun@herrljunga.se>; kommunen@hjo.se <kommunen@hjo.se>;
kommun@harryda.se <kommun@harryda.se>; karlsborg.kommun@karlsborg.se
<karlsborg.kommun@karlsborg.se>; kommun@kungalv.se <kommun@kungalv.se>;
kommun@lerum.se <kommun@lerum.se>; kommun@lidkoping.se <kommun@lidkoping.se>;
kommunen@lillaedet.se <kommunen@lillaedet.se>; registrator@lysekil.se
<registrator@lysekil.se>; Info Mariestads kommun <info@mariestad.se>; ks@mark.se
<ks@mark.se>; kommun@munkedal.se <kommun@munkedal.se>; kontakt@molndal.se
<kontakt@molndal.se>; kommun@orust.se <kommun@orust.se>; kundcenter@partille.se
<kundcenter@partille.se>; skara.kommun@skara.se <skara.kommun@skara.se>;
kommunstyrelsen@skovde.se <kommunstyrelsen@skovde.se>; info@sotenas.se
<info@sotenas.se>; kommun@stromstad.se <kommun@stromstad.se>; kansliet@svenljunga.se
<kansliet@svenljunga.se>; kommun@tanum.se <kommun@tanum.se>; kommun@tibro.se
<kommun@tibro.se>; tidaholms.kommun@tidaholm.se <tidaholms.kommun@tidaholm.se>;
kommun@tjorn.se <kommun@tjorn.se>; Tranemo kommun; trollhattans.stad@trollhattan.se
<trollhattans.stad@trollhattan.se>; Info Töreboda kommun <kommunen@toreboda.se>;
kommunen@uddevalla.se <kommunen@uddevalla.se>; Ulricehamns Kommun;
vara.kommun@vara.se <vara.kommun@vara.se>; kommunen@vargarda.se
<kommunen@vargarda.se>; region@vgregion.se <region@vgregion.se>; kommun@ockero.se
<kommun@ockero.se>; Adam Algotsson (M) <adam.algotsson@partille.se>; Anette
Johannessen (anette.johannessen@tjorn.se) <anette.johannessen@tjorn.se>; Anita Larsson (S)
<anita.larsson@karlsborg.se>; Anita.Lofgren@politiker.skovde.se
<Anita.Lofgren@politiker.skovde.se>; Ann Iberius Orrvik (Ann.IberiusOrrvik.politiker@mark.se) <Ann.Iberius-Orrvik.politiker@mark.se>; Anna Höglind (L)
<anna.hoglind@munkedal.se>; Anna-Lena Carlsson (C ) <anna-lena.carlsson@stromstad.se>;
Ann-Christin Erlandsson <ann-christin.erlandsson@gullspang.se>; annchristine.fredriksson@politiker.hjo.se <ann-christine.fredriksson@politiker.hjo.se>; AnnCharlott Karlsson <ann-charlott.karlsson@toreboda.se>; Bengt Hilmersson (C )
<bengt.hilmersson@vargarda.se>; Birgitta Bergman (birgitta.bergman@politiker.boras.se)
<birgitta.bergman@politiker.boras.se>; Björn Cavalli Björkman (S) <Bjorn.cavallibjorkman@gotene.se>; Björn Thodenius <bjorn.thodenius@gullspang.se>; Britt-Marie Andrén
Karlsson (S) <britt-marie.andren-karlsson@orust.se>; Carina Halmberg (S)
<carina.halmberg@dalsed.se>; Caroline Lundberg (M) <caroline.x.lundberg@falkoping.se>;
Valbrant Cecilia; Christina Abrahamsson (M) (christina@emtungatransport.se)
<christina@emtungatransport.se>; Christina Hein (christina.hein24@gmail.com)
<christina.hein24@gmail.com>; Christina Nilsson (KD) <christina.a.nilsson@uddevalla.se>;
Christina Virevik (C) <christina.virevik@dalsed.se>; Daniel Andersson (M)
<Daniel.Andersson@essunga.se>; Elisabeth Stålbrand; Elving Andersson (C )

<elving.andersson@uddevalla.se>; Erik Norén (V) <erik.noren@politiker.goteborg.se>; Eva
Carlsson (S) <eva.carlsson@partille.se>; Haglund Eva-Karin; Ewa Karlsson (M)
<Ewa.karlsson@skara.se>; Fredrik Pettersson (S) <fredrik.Pettersson@vara.se>; Gerardo Alas
(S) <gerardo.alasalas@sotenas.se>; Gitte Jensen (S) <gitteskontor@gmail.com>; Gun
Alexandersson Malm (L) <gun.alexandersson.malm@tjorn.se>; Gunilla Dverstorp (M)
<gunilla@dverstorp.se>; Gunilla Hermansson (KD) <gunilla.hermansson@essunga.se>; Gunnar
Andersson (gunnar.andersson@herrljunga.se) <gunnar.andersson@herrljunga.se>; Hajrudin
Abdihodzic <Hajrudin.p.Abdihodzic@tidaholm.se>; Halim Azemi (S) <halim.azemi@lerum.se>;
Hans-Joachim Isenheim (MP) <hans-joachim.isenheim@munkedal.se>; Ida Östholm (M)
<ida.ostholm@tanum.se>; Ingridh Anderén (M) <ingridh.anderen@bollebygd.se>;
ingvar.karrsmyr@gmail.com <ingvar.karrsmyr@gmail.com>; Isabella Carlén (KD)
<Isabella.carlen@gotene.se>; Janne Jansson <janne.jansson@mariestad.se>; Jan-Åke Simonsson
(S) <jan-ake.simonsson@vgregion.se>; Johan Björkman (M) <johan.bjorkman@svenljunga.se>;
Jonas Adelsten (S) <jonas@svenljungaverken.se>; Kajsa Åkesson (M)
<Kajsa.akesson@sotenas.se>; Kent Lagrell (M) <kent.lagrell@ockero.se>; Kent Larsson (M)
<kent.larsson@grastorp.se>; Kristina Classon (M) <kristina.classon@lidkoping.se>; Lars-Göran
Svensson (S) <lars-goran.svensson@politiker.hjo.se>; Lars-Åke Johansson (larsake2.johansson@politiker.boras.se) <lars-ake2.johansson@politiker.boras.se>; Leif Hansson (S)
<leif.hansson@alingsas.se>; Leif Norberg (M) <leif.norberg@molndal.se>; Lena O Jenemark (S)
<lena.jenemark@lidkoping.se>; Lennart Martinsson (S) <lennart.martinsson52@gmail.com>;
Margreth Johnsson (S) <margreth.johnsson@gmail.com>; Maria K Jakobsson (C)
<maria.kornevik.jakobsson@harryda.se>; Maria Maric (KD) <maria.maric@politiker.tibro.se>;
Maria Sörqvist (C) <maria.sorqvist@orust.se>; Mats Palm (mats.palm@herrljunga.se)
<mats.palm@herrljunga.se>; Merry Johansson (S) <merry.johansson@stromstad.se>;
Michael.Karlsson@skara.se <Michael.Karlsson@skara.se>; Niklas Herneryd
(Niklas.Herneryd.politiker@mark.se) <Niklas.Herneryd.politiker@mark.se>; Patrik Harrysson
(patrik.harrysson@politik.svenljunga.se) <patrik.harrysson@politik.svenljunga.se>; Per- Gordon
Tranberg (M) <per.tranberg@trana.info>; Pernilla Johansson <pernilla.johansson@toreboda.se>;
Peter Söderlund (L) <peter.soderlund@politiker.tibro.se>; Ricard Söderberg (S)
<Ricard.Soderberg@politik.lysekil.se>; Richard Thorell <richard.thorell@mariestad.se>; Roger
Wallentin (C) <roger.wallentin@tanum.se>; Rune Lennartsson (C)
<rune.lennartsson@falkoping.se>; Gustavsson Sebastian; Shahla Alamshahi (S)
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Hej,
Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 skickas ut på samråd till alla medlemmar
i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst i enlighet med förbundsordningen.
Eventuella samrådssynpunkter önskas senast den 5 september 2022 till
kansli@tolkformedlingvast.se

Utskicket går ut till medlemmarnas informationsbrevlådor, vänligen bekräfta mottagandet.
Direktionens representanter läggs som kopia i expedieringen för kännedom.
Hör av er om ni har några frågor.
Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare
Tolkförmedling Väst
E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
Telefon: 010-211 73 79 | Mobil: 0720-83 05 10
Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
www.tolkformedlingvast.se
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Förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025.
Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför
beslut om budget och verksamhetsplan 2023–2025 på direktionsmöte den 30 september.

Sammanfattning av ärendet
Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under
2023–2025 samt budget för 2023.
Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen
för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9 %.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025, dnr 22/0023-2

Beslutet skickas till
Förbundsmedlemmarna

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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Ordförande har ordet
Förbundets återkommande utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas
behov av tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det
mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom branschen som jag upplever
kännetecknar utvecklingen inom förbundet.
Verksamheten är i stor grad påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att
organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad. Sedan ett par år tillbaka är
Tolkförmedling Väst certifierade enligt FR2000. Kvalitetsarbetet är ständigt pågående i
verksamheten och ledningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där förbundets
värdegrund och ledord allt tydligare genomsyrar verksamheten. Den ständiga
förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de
bästa möjligheterna att möta de förväntningar som förbundets medlemmar har.
Samtidigt som samhället till viss del varit mer eller mindre nedstängt under en längre period på
grund av pandemin, har en positiv utveckling skett för Tolkförmedling Väst. Förbundet
levererade betydligt fler uppdrag än förväntat och numera dominerar tolkning på distans vilket
innebär att allt fler uppdrag utförs av färre, men mer kvalificerade, tolkar. Rekryteringen sker
alltmer från hela landet. Förbundet har snabbt ställt om för att möta de nya behoven som
uppstått och rekryteringsprocessen har såväl digitaliserats som distansanpassats. Likaså har
förbundet anpassat sin kommunikation och har numera regelbundna träffar på distans med såväl
uppdragstagare från hela landet som kunder inom hela länet. Som ordförande känner jag mig
trygg i att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta och snabbt anpassar
verksamheten efter omvärldens föränderlighet.
I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar, ett
tolkbehov som dessförinnan varit i princip obefintligt. Genom snabbt agerande och stort
lösningsfokus från förbundet kunde ett större antal ukrainsktalande personer identifieras och
därefter snabbutbildas. Även i denna fråga agerade förbundet snabbt och handlingskraftigt för att
direkt säkerställa medlemmarnas akuta behov.
Den allt snabbare utveckling och därmed förändring som sker i samhället kräver en organisation
som är lyhörd för sina kunder och som snabbt lär nytt och ställer om. Tolkförmedling Väst
genomsyras av professionalitet, en ekonomi under kontroll och ett stort engagemang med
kunden i fokus vilket skapar goda förutsättningar för framtida verksamhetsår. Med dessa ord ser
jag fram emot spännande kommande år för förbundet oavsett vem som efter valet får förmånen
att lotsa förbundet i framtiden.
Göteborg 2022-04-25
Åke Björk
Ordförande
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Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

Övergripande strategi
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara
lyhörda för medlemmarnas behov.
Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas
synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där
uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.
Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en
god arbetsmiljö.
Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska
vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över
kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv
arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska
vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt
förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet
i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
•
•
•
•
•

ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
arbeta miljömedvetet och hållbart
verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
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Verksamhetsmål 2023
Målen för 2023 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från
bokade uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2021
99,1 %
0,9 %

Målvärde
2022
≥99 %
<1 %

Målvärde
2023
>99 %
<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 20 %
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 63 %.

Utfall
2021
8,1 %

Målvärde
2022
≥5 %

Målvärde
2023
≥7 %

22,4 %

≥15 %

≥20 %

62,1 %

≥60 %

≥63 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 70 %.
Nöjd kundindex (NKI) ska överstiga 80*

Utfall
2021
67,6 %

Målvärde
2022
≥52 %

Målvärde
2023
≥70 %

-

-

>80

Utfall
2021
4,6 %
83

Målvärde
2022
<6 %
>80

Målvärde
2023
<6 %
>87

Utfall
2021
70,3 %

Målvärde
2022
≥50 %

Målvärde
2023
≥65 %

*Ny indikator 2023

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 87

Miljömål
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
65 %.
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Verksamhetsbeskrivning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar;
Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust,
Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn,
Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje
medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i förbundet.

En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundets organisation
Direktion
Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive
medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den
förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år.

Figur 2 Organisationsschema

Tjänstemannaorganisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören.
Verksamheten består av ett kansli, tolk- och översättningsförmedling samt en enhet för
rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Kansliet leds av förbundsdirektören och övriga
verksamheter leds av fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg. Lokalkontor
finns även i Borås och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön
köps av kommunerna; Mariestad, Töreboda och Gullspång i samverkan. Verksamhetsspecifikt
IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Organisation och bemanning
Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett
mer automatiserat verksamhetssystem har medfört förändrade processer och arbetssätt. Även
tolkförmedlarrollen har utvecklats och kommer med stor sannolikhet bli alltmer differentierad
och specialiserad över tid. Den nya tekniken möjliggör att arbetet i större omfattning bedrivs på
distans vilket ökar effektiviteten, men inte minst ökar samarbetet såväl internt inom förbundet
som med externa parter. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren
är svårt att förutse. Det alltmer digitaliserade samhället kräver dock medarbetare och en
organisation som snabbt lär nytt och ställer om.
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Verksamhet
Verksamhetssystem

Under 2023 planeras verksamhetssystemet, som driftsattes 2020, bytas ut då det inte uppfyllt
verksamhetens behov. Ett nytt system förväntas bättre matcha verksamhetens behov och
medföra en stabilare arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö för förbundets
medarbetare. Ett nytt system förväntas ha en högre användarvänlighet för förbundets tolkar och
därmed förbättra även deras arbetsmiljö.
Uppdragstagare

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas föränderliga tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och
rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från
platstolkning till distanstolkning har medfört att rekryteringsprocessen digitaliserats och
distansanpassats. Detta har i sin tur lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras
från hela landet. Genom denna utveckling ges möjlighet för samtliga tolkar oavsett bostadsort att
ta del av såväl informationsträffar som utbildningsinsatser. Det numera större geografiska
upptagningsområdet, tillsammans med distansformatet, möjliggör för förbundet att arrangera allt
fler utbildningsinsatser då platserna nu fylls av deltagare från hela landet. I förlängningen innebär
detta att tolkarna snabbt kommer att kunna erbjudas kompetenshöjande insatser utifrån rådande
behov.
Det nya arbetssättet ger också andra möjligheter att snabbt ställa om och möta upp kundernas
föränderliga behov, vilket bland annat var tydligt i samband med Rysslands invasion av Ukraina.
Då även mindre händelser i världen snabbt kan förändra behovet av språktolk är det av vikt att
förbundet fortsätter utveckla såväl digitala som distansanpassade processer.
Kund

Från att platstolkning historiskt varit den dominerande tolktjänsten beställer nu kunderna i stället
till största del distanstolkning och då främst via telefon. Denna förändring innebär att tolkarnas
tid kan nyttjas mer effektivt och att de högst utbildade tolkarna därmed utför fler uppdrag.
Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget och lägre kostnad då bland annat resor
uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också den miljömässiga aspekten, gör att
förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen fortsatt ska dominera. Förbundets kunder
informeras på olika sätt om distanstolkningens fördelar, utmaningen för förbundet är dock att få
kunderna att hålla kvar i distanstolkning även när påverkan av pandemin klingat av.
Under de senare åren har förbundet bjudit in kunder till dialog och informationsmöten i syfte att
effektivisera tolksituationen och fånga upp kundernas behov. Under pandemin har dessa möten
genomförts på distans vilket fallit väl ut och mötesformen kommer fortsatt att erbjudas som ett
alternativ till fysiska möten. Som ett led i förbundets kundarbete kommer kundnöjdhet (NKI2),
från och med 2023, ingå i förbundets övergripande måluppföljning.

2

Nöjd kundindex
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Framtida tjänster

Under pandemin har distanstolkning varit den dominerande tolktjänsten. Sannolikt kommer
distanstolkning fortsätta vara den mest efterfrågade tjänsten då fördelarna är stora jämfört med
platstolkning. Troligt är att olika former av distanstolkning via skärm kommer öka i takt med att
allt fler möten i samhället digitaliseras och därmed sker på distans. Även mer tillförlitliga AIbaserade tolk- och översättningslösningar förväntas erbjudas branschen inom en snar framtid. En
automatisk meddelandetjänst kopplat till tolkbokning och valt språk är tänkt att utvecklas så snart
förbundets verksamhetssystem tillåter en integration.

Ekonomiska förutsättningar
Bakgrund
UNHCR:s årliga rapport visar att 82,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2020
vilket är 2,9 miljoner fler människor jämfört med 2019.3 Cirka 11 400 personer sökte asyl i
Sverige under 2021 vilket är 13 % färre än 2020 och en halvering jämfört med 2019.4
I Migrationsverkets första prognos för 2022 bedöms pandemisituationen ha fortsatt påverkan på
antalet asylsökande till Sverige då pandemirelaterade restriktioner begränsade migrationen i
världen.5 I aprilprognosen höjdes dock planeringsantagandet för antalet asylsökande då
pandemiutvecklingen har resulterat i att flera länder inom EU och EES, inklusive Sverige, har
slopat inreseförbuden.
Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari är scenariot för antalet skyddsökande till
Sverige förändrat. Migrationsverkets bedömning är att cirka 80 000 skyddsökande kommer från
Ukraina till Sverige under 2022.6
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och
migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt
efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande till
Sverige under pandemin har efterfrågan på språktolk ökat. Troligt är att den isolering som
uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och i sin tur förlängt
tolkbehovet för den enskilde individen. Efter Rysslands invasion i Ukraina uppstod ett akut
behov av ukrainska tolkar. Tidigare har detta språk knappt efterfrågats i tolksituationer.
Förbundet har under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, troligt är dock att
efterfrågan över tid kommer gå ner. Även om gränserna är mer öppna och att rörligheten ökar i
Europa är sannolikheten liten att Sveriges gränser åter öppnas upp i likhet med tiden 2015–2016
då det stora antalet asylsökande kom. Färre uppdrag prognostiseras därmed under de närmaste
åren.
Global trends forced displacement in 2020. UNHCR. https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020.
Hämtat 2022-04-12.
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2022-04-12.
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-02-07. Migrationsverket.
https://www.migrationsverket.se/download/18.6b4387bd17dc72a9925bda/1644221448923/Migrationsverkets%20f
ebruariprognos%202022%20P1-22.pdf Hämtat 2022-04-28.
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-04-27. Migrationsverket
https://www.migrationsverket.se/download/18.89816b617fcc671101cdb/1651042724886/Migrationsverkets%20ap
rilprognos%202022%20P2-22.pdf. Hämtat 2022-04-28.
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Hur Rysslands invasion i Ukraina kommer att utvecklas och eventuellt påverka
flyktingströmmarna i Europa är omöjligt att förutse. Valet 2022 och Sveriges framtida
migrationspolitik kommer sannolikt ha betydelse för efterfrågan på förbundets tjänster över tid.
År
Budgeterat
antal
uppdrag
Utfall antal
uppdrag
Årets resultat
(tkr)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

335 000 345 000 340 000 325 000 320 000 335 000
337 000 347 000 316 0007 341 000
5 295

5 867

3 465

5 442

Prognos Prognos Prognos Prognos
340 000 335 000 330 000 330 000
Prognos
-4 500

0

0

0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och resultat

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är
arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala
intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska
genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och ett långt perspektiv. Då både
verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god
ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2023
Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin
under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och
förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål
anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt.
Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens
sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.
Som utgångsläge för planeringen av 2023–2025 finns gällande plan för 2022–2024 samt utfallet
av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och
migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen
av budget 2023.

Årsprognos 2022 i jämförelse med budget
Under 2021 utförde förbundet ca 341 000 uppdrag, vilket var 16 000 fler uppdrag än budgeterat.
De första tre månaderna 2022 visade på en treprocentig ökning av uppdragen jämfört med
föregående år och förbundet förväntas ha ett helårsutfall i paritet med 2021. Troligt är att
förbundet därmed kommer att nå ett något bättre resultat än budgeterat för 2022.
7

Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020.
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Arvodesutveckling
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets
tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör
ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling.
Trots ett flerårigt arbete för marknadsmässiga arvoden krävs fortsatt särskilda satsningar på de
högre kompetensnivåerna.

Personalbemanning och löneutveckling
Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens
föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga
parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna
rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Pension
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas
löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras
genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid
bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För
att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha
följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets
kostnader.
I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2022 prisjusterats med 2,7 %.
För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om cirka
2,9 %.

Finansiella mål 2023
Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka
kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att
förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten
bidrar också till en ekonomi under kontroll.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:
•
•

Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
Checkkrediten ska ej nyttjas.

Budget 2023
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och
medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
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Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. För en budget i
balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om 2,9 %.
Budget 2023
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

tkr
213 000
213 000
0

Budget 2023, specifikation
Intäkter (tkr)
Intäktsslag
Försäljning av förmedlingstjänster
Summa verksamhetens intäkter
Kostnader (tkr)
Kostnadsslag
Personalkostnad
Direktionskostnad
Arvoden uppdragstagare
Rekrytering och utbildning av uppdragstagare
Lokalkostnader
IT-kostnader
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa tjänster
Finansiella kostnader
Summa verksamhetens kostnader

Belopp Kommentar
213 000 Tolk- och översättningstjänster
213 000
Belopp
34 600
800
164 150
800
3 447
2 506
237
3 797
2 663
213 000

Kommentar
Lön* och övriga personalkostnader
Arvoden* och övriga möteskostnader
Arvoden* och kostnadsersättningar
Utbildning, material, handledning
Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-utrustning, licenser, telefoni & porto
Förbrukningskostnader
Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader

* inkl. personalomkostnadspålägg

Investeringsbudget 2023
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2023–2025
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2023
213 000
213 000
0

2024
219 000
219 000
0

2025
225 000
225 000
0
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-06-16

§ 70 Beredningsuppdrag - Tillfällig äldreplansberedning KS/2021:163
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och sakprövning som sin
egen.

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
Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-15, § 46 en tillfällig beredning som vid samma
sammanträde, § 54 fick i uppdrag att ta fram en äldreplan för hur Tranemo kommun kan
möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.
Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi samt
sakprövning.

Laglighet
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med gällande
lagstiftning.

Ekonomi
Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser. Planen ger en
vägledning i hur kommunen ska arbeta och det finns flera delar i planen som skulle kunna
medför kostnader vid ett genomförande. Det är därför viktigt att planen används som en
vägledning vid budget- och verksamhetsplaneringar.

Sakprövning
Innehållet i den föreslagna äldreplanen följer kommunens antagna vision och ger en god
vägledning för framtida arbete inom området. Föreslaget ligger väl i linje med förvaltningens
åsikter på fokusområden och arbetssätt och det är mycket positivt att planen till stor del
genomlyses av brukarens perspektiv som har kunnat lyssnats in via medborgardialoger i
olika former.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet.
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövning gör att det säkerställs
en god kvalité i underlaget som ska behandlas politiskt.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-06-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09
Äldreplan för Tranemo kommun
Remissvar Äldreplan
Överlämningsprotokoll Äldreplan
Överlämning av beredningsuppdrag
Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Omsorgssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Äldreplan för Tranemo kommun

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Kajsa Montan
Kanslichef
Datum: 2022-05-09
Dnr: KS/2021:163

Yttrande från förvaltningen
Förslag till beslut
•

Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och
sakprövning som sin egen.

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
Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-15, § 46 en tillfällig beredning som vid
samma sammanträde, § 54 fick i uppdrag att ta fram en äldreplan för hur
Tranemo kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens
perspektiv.
Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi
samt sakprövning.

Laglighet
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med
gällande lagstiftning.

Ekonomi
Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser. Planen
ger en vägledning i hur kommunen ska arbeta och det finns flera delar i planen
som skulle kunna medför kostnader vid ett genomförande. Det är därför viktigt
att planen används som en vägledning vid budget- och verksamhetsplaneringar.

Sakprövning
Innehållet i den föreslagna äldreplanen följer kommunens antagna vision och ger
en god vägledning för framtida arbete inom området. Föreslaget ligger väl i linje
med förvaltningens åsikter på fokusområden och arbetssätt och det är mycket

positivt att planen till stor del genomlyses av brukarens perspektiv som har
kunnat lyssnats in via medborgardialoger i olika former.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet.
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövning gör att det
säkerställs en god kvalité i underlaget som ska behandlas politiskt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09
Äldreplan för Tranemo kommun
Remissvar Äldreplan
Överlämningsprotokoll Äldreplan
Överlämning av beredningsuppdrag
Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Äldreplan för Tranemo kommun

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall

Kajsa Montan

Kommunchef

Kanslichef/kommunjurist
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Protokollet signeras digitalt
Underskrifter
Sekreterare
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Sammanträdesdatum

2022-05-31

Anslaget under tiden

2022-06-02—2022-06-24

Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo
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Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Äldreplansberedningen
2022-05-31

§ 1 Val av justerare
Äldreplansberedningens beslut
•

Utser Viktoria Haraldson (C) till justerare.

Visma Addo ID-nummer : d72a1c00-4387-4ded-8258-b99aa50360d5

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Äldreplansberedningen
2022-05-31

§ 2 Överlämning av beredningsuppdrag – Äldreplan KS/2021:163
Äldreplansberedningens förslag till presidiet
•

Överlämnar uppdraget.

Visma Addo ID-nummer : d72a1c00-4387-4ded-8258-b99aa50360d5

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
Den tillfälliga äldreplansberedningen tillsattes av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§ 46) och
fick vid samma sammanträde (§ 54) i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
Äldreplan för hur Tranemo kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre
invånarens perspektiv.

Beslutsunderlag
Äldreplan för Tranemo kommun
Remissvar Äldreplan
Överlämning av beredningsuppdrag
Överlämningsprotokoll Äldreplan
Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan

Status
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunchefen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Detta dokument
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Vår ref: Anna Carlsson
Processekreterare
Datum: 2022-05-18
Dnr: KS/2021:163

Överlämning av beredningsuppdrag
Sammanfattning av ärendet
En tillfällig Äldreplansberedning med representant från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige, utsågs av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§
46).
Vid samma sammanträde fick beredningen sitt uppdrag.
Uppdraget i sin helhet löd,
I beredningens uppdrag ingår att arbeta fram en Äldreplan för hur Tranemo
kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.
Följande områden är några viktiga delar i arbetet med en Äldreplan:
-

Boenden

-

Digitalt samhälle

-

Motverka ensamhet och psykisk ohälsa

-

Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor

I äldreplanen ska beaktas Motionssvar (KS/2019:79) och svar på
Medborgarförslag (KS/2019:339).

Beredningens arbete
Beredningen hade sitt uppstartsmöte 2020-03-23 då bland annat
kommunfullmäktiges ordförande närvarade och gav en kort information kring
det praktiska i beredningsarbetet, sakkunnig tjänsteperson gick igenom
beredningens uppdrag och sammanträdestider beslutades.
I augusti 2021 har beredningen genomfört medborgardialoger. Gymnasieelever i
årskurs två och tre samt personal inom äldreomsorgen har genomfört digitala
medborgardialoger där deltagarna svarade på en enkät. I början av september
har fysiska medborgardialoger genomförts på orterna Dalstorp, Länghem och
Tranemo. Totalt har 199 personer i varierad ålder tagit del av enkäten.

När beredningen förde dialog med politiken fick politikerna svara på frågor
genom Menti.
Beredningen har också genomfört en omvärldsbevakning av närliggande
kommuner gällande Äldreplaner.
Beredningsledare och ställföreträdande beredningsledare har deltagit på
kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet vid två tillfällen.
I november deltog beredningen på kommunfullmäktiges vägledande
budgetdebatt.
Under våren 2022 har beredningen tillsammans med sakkunnig tjänsteperson
gått igenom inkommit underlag och tillsammans arbetet fram ett förslag på
äldreplan som överlämnats till presidiet i maj.
Det färdiga förslaget har också skickats till partigrupperna samt kommunala
pensionärs- och tillgänglighetsrådet för att inkomma med eventuella synpunkter
på förslaget.

Barnkonventionen
Ärendet har en positiv inverkan på barnet/barnen då arbetet är en plan för
framtida generation i Tranemo kommun.

Ekonomisk påverkan
Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser i sig.
Planen ger en vägledning i hur kommunen ska arbeta men det finns delar i
planen som skulle kunna medföra kostnader i utförandet och över tid. Det gäller
exempelvis arbete med anhörigstöd, bostäder för äldre och förebyggande
insatser inom kommunal verksamhet.
Det är viktigt att planen används som en vägledning vid budget- och
verksamhetsplaneringar. Den ekonomiska påverkan är inte uppskattad i kronor.

Beslutsunderlag
Yttrande från förvaltningen
Överlämningsprotokoll Äldreplan
Överlämning av uppdrag
Förslag Äldreplan för Tranemo kommun
Remissvar Äldreplan
Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan

Beredningens förslag till beslut
•

Antar Äldreplan för Tranemo kommun.

•
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1. Inledning
Kommunfullmäktige gav 2021-03-15 genom § 54 Tilldelning av beredningsuppdrag Äldreplan KS 2021:163, i uppdrag att ta fram en äldreplan för Tranemo kommun.
Beredningsuppdraget har sitt ursprung i en tidigare motion och i ett
medborgarförslag, som efterfrågar en hållbar plan för äldre i Tranemo kommun.
I beredningens uppdrag ingår att arbeta fram en äldreplan för hur Tranemo
kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.
Boenden, det digitala samhället, att motverka ensamhet och psykisk ohälsa, samt
förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor lyfts som viktiga delar att
beakta i planen.
Äldreplanen ska harmoniera med Tranemo kommuns styrdokument och med
Vision 2035, som beskriver hur vi vill att kommunen ska utvecklas i framtiden.
”Tranemo kommun är en attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro”. Visionen har skapats av förtroendevalda politiker och medarbetare i
kommunen och ska genomsyra hela kommunens verksamhet. De övergripande
områdena i visionen är; det hållbara samhället, det attraktiva samhället, samt
kreativitet och framtidstro (Tranemo kommun, 2022).
I en äldreplan är begreppet äldre centralt, men samtidigt ett tolkningsbart
begrepp. ”Man är inte äldre än man ser ut, det betyder att man kan vara rätt gammal”
säger Jonas 7 år (Lindell & Levengood, 2001). Samtidigt som en respondent i
beredningens arbete svarar ”Gammal kan man inte mäta med ålder”. Att vara äldre
är inget objektivt mått utan snarare en subjektiv upplevelse. I äldreplanen
omfattar begreppet äldre dock de invånare i kommunen som fyllt 65 år. Gruppen
äldre är en växande grupp. Denna trend ses i samtliga län och i de flesta
kommuner. Här är Tranemo kommun inget undantag. Ökningen beror på att
dödligheten minskar, men också på att de stora kullarna födda på 1940-talet
passerar 80 års ålder de närmaste åren (Statistiska centralbyrån, 2022). I Tranemo
kommun ser vi även en ökning av äldre personer med beslut om bostad med
särskild service enligt LSS.
2020 motsvarade de äldre (>65 år) 25 procent av invånarna i Tranemo kommun.
Till år 2040 förväntas målgruppen växa och utgöra 29 procent av invånarna.
Samtidigt förväntas andelen yrkesverksamma under samma tidsperiod minska
med två procentenheter (Statistiska centralbyrån, 2021). Observera att
beräkningen inte tar hänsyn till Tranemo kommuns mål om att nå 14 000
invånare till år 2035, vilket om det uppnås sannolikt kan komma att påverka
procentfördelningen mellan åldersgrupperna.
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Tabell 1:
Trolig befolkningsutveckling för Tranemo kommun (Statistiska centralbyrån, 2021).

Tranemo kommun

2020
2040
0-24 25-64 65+
Antal 0-24 25-64 65+ Antal
27
48
25 11900
26
46
29 12100

I processen att ta fram en äldreplan har beredningen arbetat med flera olika
aktiviteter för att nå ut till en bred målgrupp och samla in information, tankar
och idéer. Medborgardialoger har genomförts på tre orter i kommunen, samt
inom LSS. En enkät med frågor kring boendeformer har genomförts. Enkäten har
legat tillgänglig för allmänheten på Tranemo kommuns hemsida. Den har även
mailats ut till elever i årskurs 2 och 3 på Tranemo gymnasium, samt medarbetare
inom omsorgssektionen. Totalt hade enkäten 199 respondenter. Dialog har
genomförts med Kommunala pensionärsrådet (KPR). Dialog och
vägledningsdebatt har även genomförts i kommunfullmäktige och
partigrupperna. Utöver ovanstående har omvärldsbevakning genomförts, där
styrdokument och goda exempel från andra kommuner har genomlästs.
Sakkunniga tjänstepersoner inom kommunen har deltagit på beredningens
möten och lämnat synpunkter utifrån sin specifika kompetens.

Beredningens medlemmar
Marita Nordin, S, beredningsledare
Brigitte Barenfeld, KD
Gunilla Blomgren, L
Sandra Kassel-Koster, MP
Stefan Larsson, V (t.o.m. januari 2022)
Marianne Andersson, C (t.o.m. juni 2021)
Victoria Haraldsson, C (fr.o.m. juni 2021)
Ellinor Liljegren Kalmar, M
Wajdi-Louis Azouri, SD
Catarihna Petersson, verksamhetschef vård och omsorg, sakkunnig
Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare (t.o.m. november 2021)
Anna Carlsson, processekreterare (fr.o.m. januari 2022)
Jessica Josefsson, verksamhetsutvecklare, behjälplig i skrivprocess (fr.o.m. mars
2022)
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2. Syfte
I kommunfullmäktiges uppdrag till beredningen framgår att en äldreplan är av
betydelse för alla kommunens invånare. Tranemo kommun ska via en hållbar
äldreplan vara en attraktiv kommun för att möta framtida behov för äldre.
Syftet med äldreplanen är att bevara en god livsmiljö hos våra kommuninvånare
för ett rikt och aktivt liv.
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3. Äldreplan
Äldreplan är det strategiska dokument som styr hur Tranemo kommun ska
utvecklas för att möta dess äldre invånares behov. Planen fokuserar både på
hälsofrämjande och förebyggande insatser, vilka kan ses komplettera varandra.
Hälsofrämjande insatser syftar till att stärka friskfaktorer, medan förebyggande
insatser handlar om att minimera riskfaktorer. Hälsofrämjande insatser riktar sig
till befolkningen i allmänhet, medan förebyggande åtgärder ofta riktar sig till
riskgrupper eller utsatta personer (Janlert, 2000).

Boendeformer
I Statens offentliga utredning, Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i
tillgänglighetssmarta boendemiljöer, föreslås åtgärder som syftar till att dels
underlätta för äldre personer att inneha eller skaffa sig en lämplig bostad, dels att
förbättra kommunernas möjligheter att möta behovet av bostäder för ett växande
antal äldre invånare. Åtgärder som föreslås är bland annat att förbättra
tillgängligheten i befintliga bostäder, få fram fler bostäder för äldre med fokus på
möjligheter till gemenskap och att underlätta för äldre att flytta till eller bo kvar i
en bostad som det går att åldras i (Näringsdepartementet, 2015).
Socialstyrelsens lägesrapport från 2020 visar att allt fler väljer att bo kvar i
hemmet högre upp i åldrarna. Orsaken är troligtvis en förbättrad hälsa och
funktionsförmåga hos äldre ihop med en medveten politik från samhällets sida
att styra vårdresurser från särskilda boendeformer till möjligheter att bo kvar i
hemmet (Socialstyrelsen, 2020a). Bredningens arbete har visat att Tranemo
kommun inte särskiljer sig.
”Skulle inte vilja flytta under några omständigheter”
”…jag skulle tycka det va skönt att bara vara hemma”
Medborgardialoger och enkätsvar visar att de allra flesta så långt det är möjligt
vill bo kvar i sina nuvarande hem. Det är därför av vikt att beakta de delar som
möjliggör för äldre att bo kvar, såsom tillgängliga bostäder, kommunikationer,
samt service och insatser i och i närheten av hemmet.
Enligt Plan- och bygglagen ska bostäder vid nybyggnation utformas så att de är
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga (Boverket, 2022). I Tranemo kommuns
bostadsförsörjningsprogram (Tranemo kommun, 2021) står att Tranemo
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kommun ska underlätta byggandet av boende som är anpassade för äldre. I
planen lyfts vikten av att, vid all kommande nybyggnation och renovering av
befintliga bostäder, prioritera tillgänglighet såväl i bostaden som i dess
omgivningar. Syftet är att underlätta vardagen för den äldre, samt möjliggöra
kvarboende. I planen lyfts även behovet av mötesplatser såväl utomhus som
inomhus, vilket gör att många äldre efterfrågar centrumnära boende (Tranemo
kommun, 2021). Kommunens inriktning bör vara att stödja kreativa och
nytänkande byggprojekt som riktar sig till att tillgodose äldres behov. Det kan
handla om privata aktörer som vill bygga trygghetsboende, annan typ av boende
med möjlighet till gemensamhetslokaler för social samvaro eller olika former av
kollektiva alternativ. I medborgardialoger och enkäter lyfts åldersintegrerade
bostadsområden där olika generationer möts och delar gemensamma ytor som
något positivt.
I enkätsvaren framgår att de flesta helst vill bo hemma utan insatser (45 %),
därefter följer hemma med insatser av hemtjänst (35 %), varpå särskilt boende
har en väsentligt lägre svarsfrekvens (20 %). Att inte klara sig själv,
tillkommande funktionsnedsättning, att vara en belastning för anhöriga,
otrygghet eller ensamhet är de faktorer som lyfts mest frekvent som anledning
till att inte vilja bo kvar i sitt eget hem. Här är ett urval av svar från
respondenterna på frågan vad anledningen skulle vara att inte vilja stanna kvar i
sitt eget hem:

Hur vill du bo när du blir gammal?
”Avsaknad av trygghet”

100
80
60

45,2

35,2

40
20
0

Hemma utan
hemtjänst

Hemma med
hemtjänst

19,6

Boende

”Att jag inte kan ta ansvar för
min egen värdighet”
”Svår sjukdom”
”Ensamhet”

Procentuell svarsfördelning

Tranemo kommun ska möjliggöra kvarboende för de som önskar. Det kan
exempelvis ske genom hemtjänstinsatser, samt god och nära vård.
God tillgång på service ska finnas i hela Tranemo kommun. Tidigare pratades
det ofta om nära service, men utifrån dagens digitala utveckling väljer vi att
benämna det tillgänglig service. Exempel på tillgänglig service som Tranemo
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kommun tillhandahåller idag är bokbussen, samt streamingtjänster för e-böcker,
ljudböcker och film som gör det möjligt att låna böcker eller annan media i
hemmet eller nära anslutning till hemmet.
Tranemo kommun bör ha en positiv inställning till och arbeta för att underlätta
etablering på marknaden för privata företagare som arbetar med kreativa och
nytänkande lösningar för tillgänglig service.
Inom området boendeformer är det viktigt att:
•

Säkerställa tillgång till tillgängliga bostäder, som det går att flytta till eller
bo kvar i

•

Säkerställa jämlik tillgång till hemtjänstinsatser av hög kvalitet

•

Erbjuda god och nära vård där den äldre befinner sig

•

Säkerställa tillgång till tillgänglig service

Det digitala samhället
Digitalisering har blivit ett vanligt förekommande begrepp som beskriver en
utveckling i samhället när människor använder alltmer digital teknik.
Digitaliseringspolitik handlar om att utnyttja och främja de möjligheter som
digitaliseringen för med sig för samhället. Området omfattar bland annat att
digitalisera offentlig förvaltning utifrån medborgarens behov och att skapa goda
förutsättningar för digital infrastruktur (Regeringskansliet, 2022). Det är viktigt
att alla kommuninvånare ges lika förutsättningar att nyttja digital teknik i sin
vardag.
Digital kompetens är ett begrepp som syftar till den kunskap som en person har
att kunna använda och nyttja digital teknik. En statlig beredningsutredning visar
att 400 000 äldre personer i Sverige idag lever i ett digitalt utanförskap, vilket
påverkar deras möjlighet att använda digitala tjänster och digitala
kommunikationskanaler för möjligheter att vara socialt delaktig. Således föder
det digitala utanförskapet även ett socialt utanförskap (Folkhälsomyndigheten,
2022a). Omvärldsbevakning visar att kommuner väljer olika vägar för att nå ut
med digital kompetens till äldre. Ett exempel är Skövde kommuns tjänst digital
fixare, som syftar till att motverka digitalt utanförskap genom att erbjuda äldre
kostnadsfri hjälp och stöd att installera och komma igång med att använda bland
annat olika digitala tjänster, appar och sociala medier (Skövde kommun, 2022).
Den digitala kompetensen kommer se olika ut för äldre idag och i framtiden,
samtidigt går utvecklingen fort och ett troligt scenario är att behovet av
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vägledning inom användandet av digital teknik fortsatt kommer finnas, även om
det är olika frågor som kommer behandlas över tid. Tranemo kommun bör följa
utvecklingen, anpassa sin verksamhet utifrån behov och verka för att de äldre
inte ska hamna i ett digitalt utanförskap
Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalité för äldre personer
och personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2022). Exempel på
välfärdsteknik som används i Tranemo kommun idag är digitala trygghetslarm,
nattillsyn via kamera, gps-larm och digitala medicinskåp. Välfärdsteknik är ett
område som ökat markant inom äldreomsorg och hemtjänst under de senaste
åren. Vårdsamverkan i Västra Götaland (2022) håller på att upprätta ett
samverkansavtal, för att ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel ska
tillhandahållas till invånare i regionens 49 kommuner.
Inom området det digitala samhället är det viktigt att:
•

Digital infrastruktur omfattar hela kommunen

•

Erbjuda digitala tjänster

•

Motverka digitalt utanförskap

•

Aktivt följa utvecklingen inom välfärdsteknik

Motverka ensamhet och psykisk ohälsa
Folkhälsomyndighetens rapport från 2019 visar att psykisk ohälsa är vanligt
bland äldre personer. Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär
med ångest och även depression är vanligt förekommande. Ofta kan psykisk
ohälsa hos äldre vara svår att uppmärksamma, då symtombilden skiljer sig åt
från yngre personer. Många symtom kan ge sig uttryck genom fysiska besvär och
därför misstolkas som en naturlig del av åldrandet. Högre risk att drabbas av
psykisk ohälsa lider äldre som är socialt isolerade, lever i ofrivillig ensamhet,
eller har socioekonomisk utsatthet. Samtidigt ses ett samband mellan psykisk
ohälsa och fysisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Risken att insjukna i
depression är som högst när de första funktionsnedsättningarna uppkommer och
den äldre inte längre klarar sig själv (Folkhälsomyndigheten, 2019).
Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet, utan går att förebygga.
Faktorer som påverkar den psykiska hälsan är sådant som främjar livskvalitén.
Social gemenskap och stöd, goda matvanor, fysisk aktivitet och meningsfullhet i
vardagen bidrar till psykisk hälsa och motverkar ofrivillig ensamhet. För att
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förebygga psykisk ohälsa är det viktigt med hälsofrämjande och förebyggande
insatser. Det handlar om att ge möjligheter till socialt umgänge, samt att öka
kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre, anhöriga och de aktörer som möter
äldre. Det handlar också om att fokusera på faktorer som kan förebygga psykisk
ohälsa och att aktörer som möter äldre arbetar förebyggande för att minska
förekomsten av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2022b).
Tranemo kommun vill öka kunskapen om psykisk ohälsa bland sina
medarbetare, för att kunna upptäcka och agera på tidiga tecken. Ett exempel på
en förebyggande insats är att Tranemo kommun håller på att upprätta en
handlingsplan för suicidprevention.
Inom området motverka ensamhet och psykisk ohälsa är det viktigt att:
•

Öka kunskapen och medvetenheten kring psykisk ohälsa

•

Verka för en god psykisk hälsa bland äldre

•

Ge möjligheter till social gemenskap

Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektorn
Att vara aktiv och delta i sociala aktiviteter tillsammans med andra är viktigt för
den psykiska hälsan. I det hälsofrämjande arbetet vill Tranemo kommun verka
för att det inom kommunen ska finnas ett brett utbud av aktiviteter. Här är
civilsamhället en viktig samarbetspart. Kommunens egna mötesplatser ihop med
ett levande föreningsliv skapar ett varierat utbud av aktiviteter. För att det ska
vara enkelt att ta del av de aktiviteter som erbjuds och för att föreningar ska
kunna nå ut med öppna aktiviteter eller evenemang är lättillgänglig information
viktig. Exempelvis erbjuder Tranemo kommun föreningsguide och
evenemangskalender.
I det förebyggande arbetet är stöd till anhöriga en viktig del. Anhöriga står för en
stor del av vården och omsorgen av äldre personer i Sverige. Ungefär var femte
svensk ger stöd eller omsorg till en närstående och här ses äldre utgöra en
majoritet. Insatser till närstående äldre ges framförallt av make/maka, vuxna
barn, syskon, vänner och grannar. Om omsorgsansvaret blir för stort, inte är
frivilligt eller om det hindrar den anhörige från att utföra sina aktiviteter finns en
ökad risk för psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2020b).
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I april 2022 beslutades för första gången om en nationell anhörigstrategi. Syftet är
att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg, samt
utifrån anhörigperspektivet. Att arbeta utifrån ett anhörigperspektiv innebär att
anhöriga som är viktiga för individen blir delaktiga i omsorgen av den äldre. Det
behöver således inte innebära konkreta stödinsatser utan ett förhållningssätt där
den anhöriga blir delaktig i hela omsorgsprocessen från planering till
uppföljning. Därutöver uppmärksammar strategin också att anhöriga ofta är i
behov av olika stödinsatser för egen del. För att anhöriga ska kunna få stöd är det
viktigt att deras behov synliggörs och tas i beaktning i biståndsbedömningen
(Socialdepartementet, 2022). I Tranemo kommun finns exempelvis avlastning i
form av dagvård demens, avlösare i hemmet, växelvård och en
anhörigsamordnare.
Inom området förebyggande insatser och arbete med frivilligsektorn är det
viktigt att:
•

Det finns ett rikt och varierat utbud av aktiviteter som främjar socialt
umgänge och bibehållen hälsa

•

Anhörigas behov synliggörs och att förebyggande insatser erbjuds utifrån
behov

4. Implementering och tillämpning
Antagen äldreplan är en strategiskt viktig plan för Tranemo kommun och ska
vara vägledande för förvaltningens arbete med handlingsplan/-er inom ovan
nämnda områden.

5. Uppföljning
Uppföljning ska ske vart fjärde år.
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Genomgång av remissvar äldreplan
•

Socialdemokraterna: Socialdemokraternas grupp har tagit del av utkastet till äldreplanen och
tycker beredningen gjort ett gediget arbete där olika perspektiv tagits fram.
Bedömning: Ingen åtgärd.

•

Moderaterna: Genom vår ledamot Ellinor Liljegren har vi tagit del av arbetet och utkastet och
har inget att tillägga.
Bedömning: Ingen åtgärd

•

Centerpartiet: Har inkommit med synpunkter.
Bedömning: Se tabell nedan där synpunkterna är behandlade.

•

Sverigedemokraterna: Äldreplanen OK från SD.
Bedömning: Ingen åtgärd

•

Kristdemokraterna: Angående Äldreplanen. Inga ytterligare kommentarer från KD.
Bedömning: Ingen åtgärd

•

PRO: Har inkommit med synpunkter.
Bedömning: Se tabell nedan där synpunkterna är behandlade.

•

SPF Seniorerna: Har inkommit med synpunkter.
Bedömning: Se tabell nedan där synpunkterna är behandlade.

•

Vänsterpartiet: Har inkommit med synpunkter.
Bedömning: Se tabell nedan där synpunkterna är behandlade.

•

Stina Lind: Har inkommit med synpunkter.
Bedömning: Äldreplanen har inte gått ut på remiss till privatpersoner, därför skickas inte svar
till enskild. Efter samråd med kommunjurist Kajsa Montan hänförs Stina Linds synpunkter till
den pensionärsförening som hon tillhör.

Inledning/Genomförande
Synpunkt
Få personer har kommit till tals
i beredningsarbetet.

Inkommit från
Centerpartiet

Beredningen bör lyssna mer på
pensionärsföreningarna. Vi
upplever inte att KPR lyckats ur
den aspekten.
Vi anser att det är bra med en
äldreplan för framtiden, Syftet
är bra
Vi som pensionärsorganisation
ser väldigt positivt på att
kommunen genomför en
Äldreplan, efter att detta har
efterfrågats från många håll
under flera år.
Under inledningen på sida 3
beskrivs hur dialogen med
medborgarna har gått till.
Bland annat har en enkät
genomförts med 99 svar som
rör 3000 äldre. Detta är ett
mycket lågt tal och kan inte
vara något att luta sig emot i
planen. Enkäten var dessutom
väldigt enkel och kunde inte ge
särskilt många svar på hur
äldre upplever sin situation.
I det utkast som nu ligger kan
konstateras att man inte tar till
sig så mycket av alla de
enkätundersökningar som
gjorts av
pensionärsorganisationerna,
öppna brev till tjänstemän och
politiker, insändare m.m. Trots
att en av kommunens deviser
är / DIALOGEN MED
MEDBORGARNA ÄR VÅRT

Centerpartiet

Bedömning/Åtgärd
Medborgardialogerna har varit öppna för
allmänheten. De har annonserats på
Tranemo kommuns hemsida och skickats
ut till föreningsordförandena
(kontaktuppgifter tagna ur
föreningskalendern) i kommunen.
Pågående pandemi kan ha påverkat det
låga deltagandet.
Beredningen kan dra slutsatsen att formen
för medborgardialog inte varit attraktiv. I
kommande beredningsarbeten bör man
fundera kring formerna för att samla
medborgarnas åsikter.
Beredningen har inte kontaktat enskilda
pensionärsföreningar direkt utan gått via
KPR. KPR:s uppgift har varit att föra vidare
dialog med pensionärsföreningarna.

PRO
SPF Seniorerna

SPF Seniorerna

Antal svar på enkäten är 199. Enkäten har
legat tillgänglig på hemsidan. För spridning
informerades KPR i ett tidigt skede om att
enkäten skulle gå ut. Enkäten har också
skickats ut till år 2 och 3 på Tranemo
gymnasieskola och medarbetare inom
äldreomsorgen.
Enkätens frågor var avgränsade till
boendeformer med möjlighet till
fritextsvar.

SPF tillägg

Beredningen instämmer i att det hade varit
önskvärt att fler medborgare hade tagit
vara på möjligheten att besvara enkät och
delta i medborgardialoger.
Den enkät som genomfördes 2019
angående boendeformer har funnits
tillgänglig för beredningen.

VIKTIGASTE VERKTYG/. Man
beskriver att man i processen
av att ta fram en äldreplan
arbetat med flera olika
aktiviteter bland annat att ha
genomfört en
medborgardialog på tre orter,
men inte att det var endast ett
fåtal personer som deltog.
Man skriver vidare att en enkät
genomförts med frågor kring
boendeformer – men inte att
man tackat nej till att ta till sig
hela den enkätundersökning
som gjordes 2019 runt just
boendeformer och besvarades
av nästan 1700 personer 65+ i
vår kommun. Att man
genomfört dialog i KPR – något
som flera mer uppfattat som
en information från
kommunen. Utöver
ovanstående beskriver man att
en omvärldsbevakning
genomförts. Hur har man då
kunnat missa de stora brister i
äldreomsorgen som framkom i
Coronakommisionens
slutrapport? Hur skall detta
åtgärdas i Tranemo? I denna
rapport finns flera synpunkter
som borde beaktas i en
äldreplan för Tranemo
kommun. Inledningsvis
beskriver man så här:
”Tranemo kommun skall via en
hållbar äldreplan vara en
attraktiv kommun för att möta
framtida behov för äldre”. Hur
kan man se detta i detta
utkast?

Boendeformer

Synpunkt
Inkommit från
En tydligare plan för boendet
Centerpartiet
framåt med alternativa boende
alternativ.

Övriga synpunkter lämnas över till
förvaltningen, då de berör äldreomsorg,
som inte är en del av äldreplanen.

Bedömning/Åtgärd
Beredningens uppdrag har varit att
redovisa olika boendeformer. Här har
beredningen har tagit hänsyn till
bostadsförsörjningsprogrammet för
Tranemo kommun (antaget 210920). I

Otroligt viktigt med
kompetensförsörjningen i
framtiden.

Centerpartiet

Boendeformerna i skrivningen
är bra, bra också att
nybyggnaderna blir anpassade
för olika
funktionsnedsättningar
Vi ser inte att de flesta vill bo
kvar hemma i statistiken, det
är ju mindre än hälften och
ännu mindre som vill bo kvar
hemma med hemtjänst.
Däremot är de fyra särskilda
punkterna inom boendet
mycket bra

PRO

På sidan 6 under
Boendeformer beskrivs
mötesplatser. Här nämns mest
mötesplatser i samband med
boenden och det är förstås
bra. En annan form som är
minst lika viktig är några
"allmänna" mötesplatser på
olika platser där det kan finnas
aktiviteter som lockar till
möten. Här kan man givetvis
samarbeta med föreningslivet.
En mötesplats som vi tycker
skall utvecklas mer är vårt nya
bibliotek Centralen. Vi har
använt det vid flera tillfällen
men här borde kommunen
skapa fler aktiviteter för äldre.
På samma sid 6 under
Boendeformer. Planen

SPF Seniorerna

PRO

äldreplanen nämns alternativa
boendealternativ: ”Kommunens inriktning
bör vara att stödja kreativa och
nytänkande byggprojekt som riktar sig till
att tillgodose äldres behov. Det kan handla
om privata aktörer som vill bygga
trygghetsboende, annan typ av boende
med möjlighet till gemensamhetslokaler för
social samvaro eller olika former av
kollektiva alternativ.”
Beredningen instämmer. Det finns sedan
tidigare ett politiskt uppdrag till
förvaltningen att göra en
kompetensförsörjningsplan.

Beredningen instämmer i att enkätsvaren
inte utgör ett statistiskt underlag. Av
kommentarerna som följer enkäten,
medborgardialog, politiska debatter och
socialstyrelsens lägesrapport från 2020 är
det dock tydligt att de flesta vill bo kvar
hemma och klara sig själva i den mån det
är möjligt.
Sammanlagt utgör de som vill bo hemma
utan insatser och med insatser från
hemtjänst en majoritet (80,4 %) av
enkätsvaren.
Äldreplanen kan betona vikten av
mötesplatser, dock inte styra hur
förvaltning och föreningsliv skapar dessa.
Övriga synpunkter lämnas över till
förvaltningen

SPF Seniorerna

Beredningen har fått riktlinjer kring att
äldreplanen inte ska beröra

beskriver ingående hur man
skall underlätta för äldre att bo
kvar hemma. Det finns dock ett
ganska stort antal som har
behov att flytta till ett
äldreboende i olika former.
Under ovanstående rubrik
/Boendeformer/ finns i stort
ingen plan för hur kommunen
skall planera för dessa
boenden. En fråga som är
viktig då det berör de mest
sköra och svaga och som har
svårt att få fram sina
synpunkter. De är nog inte
många i denna grupp som
svarat på enkäten,
respondenterna, så återigen är
nog enkätsvaren inte särskilt
representativa.
På sidan 7 finns en
sammanfattning, i punktform,
av det som skrivits om
Boendeformer. Här användes
ord som säkerställa och
erbjuda. Detta låter kanske bra
men är alltför vaga ord i en
plan. Här måste finnas mer
konkreta åtgärder. Vem, hur
och när. Vem har ansvar för
vad?

Exempel på konkreta åtgärder:
• Kommunen bör i
detaljplaner där så är
lämpligt planera in
seniorboende 55+ och
trygghetsboende inom
fyraårsperioden. Det
minskar den psykiska
ohälsan och ensamheten.
• Planera för utbyggnad av
Gudarpsgården och
Hjälmå inom
fyraårsperioden.
• Tranemo kommun
kommer att anställa
andel yrkesverksamma i
förhållande till ökande
invånarantalet för att
möte omsorgsboendet

äldreomsorg/biståndsbedömda
boendeformer.

SPF Seniorerna

Äldreplanen är en strategisk plan som är
vägledande för förvaltningen. De
synpunkter som ges i kommentaren (vem,
hur, när?) syftar till en handlingsplan. Det
ligger på förvaltningens ansvar att upprätta
en sådan.

SPF Seniorerna

Beredningens uppdrag har varit att ta fram
en strategisk plan. De exempel på konkreta
åtgärder som lyfts skulle kunna ingå i en
handlingsplan på förvaltningsnivå utifrån
äldreplanen. Lämnas till förvaltningen.

•
•
•
•
•

Många har dålig
ekonomi.
Privata lösningar dyra.
Villor kan friställas för
unga familjer
Viktigt med
kommunikation.
Färdtjänst?

Vänsterpartiet

Bra att man möjliggör för den
SPF tillägg
som vill bo kvar hemma att få
göra det så länge de så önskar
– men vad gör man med de
personer som inte vill / kan bo
kvar hemma ? Har i vissa fall
besök 7 -8 gånger /dygn eller
mer av hemtjänst men känner
ändå oro och ensamhet. Enligt
beslut 2018 skulle vid
biståndsbedömning större
hänsyn tas till ålder och oro.
Har någon uppföljning av detta
beslut tagits? Får politiken veta
hur många avslag som görs av
biståndsbedömare?
Socialstyrelsens lägesrapport
från 2020 visar att allt fler
väljer att bo kvar i hemmet
högre upp i åldrarna. Orsaken
är troligtvis en förbättrad hälsa
och funktionsförmåga högre
upp i åldrarna ihop med en
medveten politik från
samhällets sida. Kostnaden att
bo kvar hemma med hemtjänst
8-10 gånger/dygn jämfört med
vård och omsorgsboende görs
nu i flera glesbygdskommuner.
Bör inte detta också
undersökas i Tranemo
kommun – så inte så många
behöver oroas över att bli
lämnad ensam hemma vid hög
ålder och stora vårdbehov.

I äldreplanen står att kommunens
inriktning bör vara att stödja nytänkande
byggprojekt som riktar sig till att tillgodose
äldres behov. Här syftar äldres behov inte
enbart till fysiska och sociala behov utan
även ekonomiska förutsättningar.
Kommunikationer nämns i planen som en
viktig del för att möjliggöra kvarboende.
Färdtjänst är en biståndsbedömd insats,
som inte ska ingå i äldreplanen.
Beredningen har fått riktlinjer kring att
äldreplanen inte ska beröra
äldreomsorg/biståndsbedömda
boendeformer.

Det digitala samhället

Synpunkt
Välfärds teknik och digital
tekniken som Tranemo
kommun använder sig av ok.
Och även de fyra punkterna är
ok

Exempel på konkreta åtgärder:
• Kommunen erbjuder
äldre kostnadsfri hjälp
och stöd att installera
och komma igång med
att använda bland annat
olika digitala tjänster,
appar och sociala medier
• Kunna skriva ut ett
formulär för att kunna
skicka in det via brev till
kommunen, ej tvingande
att använda digitala
tjänster
• Viktigt att inte helt förlita
sig på digitala tjänster
utan det skall alltid gå att
nå en person via telefon
på ett enkelt sätt.

•
•
•
•
•

Inkommit från
PRO

Bedömning/Åtgärd

SPF Seniorerna

Beredningens uppdrag har varit att ta fram
en strategisk plan. De exempel på konkreta
åtgärder som lyfts skulle kunna ingå i en
handlingsplan på förvaltningsnivå utifrån
äldreplanen. Lämnas till förvaltningen.

Vänsterpartiet
Mindre än 50% har
digital kunskap.
Ej lösningen för
ensamhet och psykisk
ohälsa.
Hjälp tidigt. Exempelvis
ett digitalt körkort
innan pension.
Trygghet? Mot
svindlare?
Hur jobbar man tryggt
med teknologin?

Här skriver man att man skall
följa utvecklingen och anpassa
sin verksamhet utifrån behov
och verka för att äldre inte
skall hamna i ett digitalt
utanförskap. Vill bara upplysa
om att detta redan har skett –
då kommunen redan nu kräver
att vissa kommunala
handlingar skall vara digitalt
ifyllda av personer som inte
har dator. VAD GÖR
KOMMUNEN FÖR ATT

SPF tillägg

Ensamhet och psykisk ohälsa behandlas
under egen rubrik. Beredningen ser dock
att digital teknik kan underlätta sociala
kontakter, t.ex. för de som inte har
anhöriga fysiskt nära.
När det gäller konkreta exempel på hur
man ska motverka digitalt utanförskap är
det upp till förvaltningen att avgöra i sin
handlingsplan.
Förvaltningen har också ansvar för och
arbetar intensivt med att de digitala
lösningar som används är säkra.
Av den anledningen lyfter äldreplanen att
kommunen skall följa utvecklingen och
anpassa sin verksamhet utifrån behov och
verka för att äldre inte skall hamna i ett
digitalt utanförskap.

MOTVERKA DIGITALT
UTANFÖRSKAP ??

Motverka ensamhet och psykisk ohälsa
Synpunkt
Då det gäller psykisk ohälsa är
det ett svårt område, de tre
punkterna är mycket viktiga.
De tre punkterna i skrivningen
är ok

Exempel på konkret åtgärd:
Tranemo kommun vill öka
kunskapen om psykisk ohälsa
bland sina medarbetare, anhöriga
och frivilliga aktörer

•
•

Speciellt i glesbygd och
på små orter.
Obs! Fysisk aktivitet
och stimulans. Tillgång
till natur och ha det i
åtanke innan
nybyggnation görs.

Här skriver man bland annat
att det är viktigt att: Öka
kunskapen och
medvetenheten kring psykisk
ohälsa. Verka för en god
psykisk hälsa bland äldre. Ge
möjligheter till social
gemenskap.
SAKNAR HUR MAN TÄNKER GE
MÖJLIGHETER TILL SOCIAL
GEMENSKAP OCH ÖKA
KUNSKAPEN RUNT ÄMNET:

Inkommit från
PRO

Bedömning/Åtgärd

SPF Seniorerna

I den punkt som står med i äldreplanen
lyfts kunskap om psykisk ohälsa generellt,
här ingår medarbetare, anhöriga och
frivilliga aktörer.

Vänsterpartiet

I bostadsförsörjningsprogrammet för
Tranemo kommun (antaget 210920) står
att man vid nybyggnation ska prioritera
tillgänglighet såväl inomhus som utomhus.
Beredningen tolkar det som att det ska
finnas en plan för utemiljön vid
nybyggnationer. Detta behandlas inte
specifikt i äldreplanen utan styrs av
bostadsförsörjningsprogrammet.
De synpunkter som ges i kommentaren
(vem, hur, när?) syftar till en
handlingsplan. Det ligger på förvaltningens
ansvar att upprätta en sådan.

SPF tillägg

Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektorn
Synpunkt
Fler allmänna mötesplatser.
Även ur sociala aspekten.

Inkommit från
Centerpartiet

Bedömning/Åtgärd
Äldreplanen är på strategisk nivå och det
framgår i planen att det ska finnas ett rikt
och varierat utbud av aktiviteter som
främjar socialt umgänge och bibehållen
hälsa. Hur förvaltningen och föreningsliv

Ta tillvara på äldres
kompetens, exempelvis
skolmormor och skolmorfar.
Förebyggande insatser och
arbete med frivilligsektorn, hör
finns nog en del att göra. Vi
tror att de so vårdar sina
anhöriga behöver avlastning i
ett tidigare skede, det finns
många exempel på det. Dessa
två punkter är oerhört viktiga.

Exempel på konkreta åtgärder:
• Bidra med ersättningar
till de föreningar som är
delaktiga att främja
livskvalitén
• Gratis kunna använda
kommunens lokaler om
det är öppna
sammankomster
• Besök kommer att ske av
de som fyller ex 80 år för
en hälsokontroll, samt
tidigt få upprättade
kontaktvägar för
biståndsbedömning.
• Uppföljning kommer ske
regelbundet av beslut
från 2018 att
biståndsbedömningen tar
större hänsyn till ålder
och oro.
• Antal avslag som görs av
biståndsbedömare skall
redovisas till KPR och
kommunens politiker
årligen.
• Det finns ett aktivt
nätverk mellan
kommunen och
frivilligsektorn, t.ex. KPR

•

•
•

Komma in tidigt när
det gäller,
digitalisering. Även
fysisk aktivitet etc.
Mer resurser.
Frivillig sektor,
behöver resurser för
att klara av att ställa
upp.

Centerpartiet

skapar dessa aktiviteter/mötesplatser ska
inte planen styra.
En konkret idé som förmedlas till
förvaltningen.

PRO

I dessa frågor är den nya anhörigstrategin
styrande.

SPF Seniorerna

Beredningens uppdrag har varit att ta fram
en strategisk plan. De exempel på konkreta
åtgärder som lyfts skulle kunna ingå i en
handlingsplan på förvaltningsnivå utifrån
äldreplanen. Lämnas till förvaltningen.

Vänsterpartiet

Beredningen delar åsikten om att det är
viktigt att komma in tidigt och arbeta
hälsofrämjande. Här är kommunens rika
föreningsliv en stor tillgång. Konkreta idéer
till förbättring av fövaltningens arbete ska
inte stå i planen, men förmedlas vidare
som synpunkt till de som berörs.
Äldreplanen är på strategisk nivå och det
framgår i planen att det ska finnas ett rikt
och varierat utbud av aktiviteter som

Kan kommunen ha en
katalog för lokaler som
går att hyra?
• Kommunala bidraget
är för litet.
• Studieförbunden?
• Social gemenskap,
platser där man kan
mötas.
• KPR borde vara en
remissinstans.
Under denna rubrik kan man
se en viktig förändring som
skedde april 2022 - en
nationell anhörigstrategi.
Syftet är att stärka anhörig
perspektivet inom bland annat
äldreomsorgen. Hur tänker
man göra detta i Tranemo
kommun ? En mycket viktig
fråga för många anhöriga, som
i dag känner sig helt överkörda
av tex. Biståndsbedömare.
Inom området förebyggande
insatser och arbete med
frivillighetssektorn. Här görs
redan ett stort arbete av
pensionärsorganisationerna
och önskvärt hade varit att
detta hade uppskattats mer
och att ännu större samverkan
kunnat ske.

främjar socialt umgänge och bibehållen
hälsa. Hur förvaltningen och föreningsliv
skapar dessa aktiviteter/mötesplatser ska
inte planen styra.

•

KPR är remissinstans. Deras uppdrag finns
reglerat i styrdokument.

SPF tillägg

Implementering och tillämpning
Synpunkt
Vi hoppas att denna plan
verkligen används i allt arbete i
Tranemo kommun då den
antagits.
Handlingsplanen får gärna
följas upp oftare än vart 4:de
år.
Implementering och
tillämpning sidan 10. Här
saknar vi en sammanfattning
med tydliga att:satser som ger
konkreta förslag på åtgärder,
som den vidare politiska
hanteringen och förvaltningens
arbete kan lägga in i budget

Synpunkter överlämnas till förvaltningen.

Inkommit från
PRO

Bedömning/Åtgärd

PRO

Beslutas av kommunfullmäktige.

SPF Seniorerna

Äldreplanen ska ge en riktning på
strategiskt nivå, men inte vara en konkret
handlingsplan. Detta ligger på
förvaltningens uppdrag att ta fram.
Ekonomisk påverkan är en punkt i
överlämningsdokumentet.

samt flerårsplaner. Inte så vaga
begrepp som finns under varje
punkt i planen.
Sammanfattningsvis ser vi fram SPF Seniorerna
emot möjligheterna att få vara
delaktiga i planeringen för en
god äldrevård. Vi som
pensionärsorganisation kan
göra mycket för att vi
åldersrika skall trivas och må
bra med vårt rika utbud av
mötesplatser och aktiviteter.
Detta är förhoppningsvis
förebyggande både för psykisk
och fysisk ohälsa. Vidare blir
det lägre kostnader för
kommunen.
Avslutningsvis beskriver man
SPF tillägg
en ” ANTAGEN ÄLDREPLAN”
som en viktig plan för Tranemo
kommun och att den skall vara
vägledande för förvaltningens
arbete med handlingsplan/er
inom ovan nämnda område.
Något som jag och vi inom
SPF-seniorerna ställer oss helt
bakom och hoppas att det i
framtiden skall vara helt ok att
få vara en remissinstans innan
beslut fattas och att det är
inom KPR som dessa frågor
skall föras en dialog.

Helhet

Synpunkt
Som helhet tycker vi att
utkastet har för få konkreta
förslag på åtgärder och vi
tycker att äldreplanen
använder för mycket vaga
begrepp som vi uppfattar som
svåra att omsätta till verkliga
åtgärder.
En frågeställning som vi saknar
är hur många och hur väl
utbildad personal som
kommunen planerar för. Detta
är en fråga som har många

Beredningen instämmer. Den insats som
frivilligsektorn står för är oerhört viktig för
invånarnas psykiska och fysiska hälsa.
När det gäller planering av en god
äldrevård är det mycket viktigt, men ingår
inte i det uppdrag beredningen fått kring
äldreplanen.

Synpunkter kring mötesforumet och
möjlighet till dialog överlämnas till KPR.

Inkommit från
SPF Seniorerna

Bedömning/Åtgärd
Beredningens uppdrag har varit att ta fram
en strategisk plan. En konkret
handlingsplan ansvarar förvaltningen för
att upprätta.

SPF Seniorerna

Bemanning och kompetensförsörjning är
viktiga frågeställningar som förvaltningen
ansvarar för. Det finns ett tidigare politiskt
beslut att ta fram en
kompetensförsörjningsplan.

kopplingar till både hur man
motverkar ensamhet, det
digitala samhället, och hur
mycket personal det bör finnas
i olika boendeformer.
I det medborgarförslag som jag
skrev 2019 ang. en hållbar plan
för äldre i Tranemo kommun
hade jag tänkt mig att denna
plan förutom alternativa
boendeformer inom
kommunen även skulle ta upp
en av de enligt min mening
svåraste utmaningar som
kommunen står inför,
nämligen –
personalförsörjningen i
äldreomsorgen. Även
vidareutbildning/fortbildning
samt ett större samarbete med
primärvården och de redan
aktiva
pensionärsorganisationerna i
kommunen. Detta var saker
som jag hade önskat skulle
finnas med i en äldreplan. Att
man nu även tagit in rubriker
som: Det digitala samhället,
Motverka ensamhet och
psykisk ohälsa samt
Förebyggande insatser och
arbete med frivilligsektorn ser
jag bara som positivt.

SPF tillägg

Det finns ett tidigare politiskt beslut att ta
fram en kompetensförsörjningsplan.
Äldreplanen betonar också vikten av
samarbetet och de insatser som
frivilligsektorn står för.
Samverkan med primärvården regleras i
omställningen till en God och nära vård.

Synpunkter som inkommit till kommunen under
beredningsarbetet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa utegym och lekplats runt Tranemosjön.
Komplettera lekplatsen i Ambjörnarp med utegym, då barn och vuxna kan mötas.
Bygga en brygga (minipir) vid centralen i Tranemo med sittplatser.
Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariation på promenadstråk,
sittplatser med lagom avstånd så att man orkar att gå till nästa sittplats.
Fler och mer inkluderande mötesplatser, unga och äldre, medborgare med olika
kulturell bakgrund.
Stöd till användandet av digitala hjälpmedel, tex hantering av iPad och datorer.
Kommunikationer på landsbygden.
Kommunikationer till centralorten.
Uppmuntra pensionärer att nyttja seniorkortet hos Västtrafik (resor till reducerat pris
inom Tranemokommunzon). Mer information se kommunens hemsida.
Samutnyttjande av lokaler.

Datum: 2022-06-22
Dnr: KS/2022:163

Yttrande från presidiet angående äldreplan för Tranemo
kommun
Ärendet
Kommunfullmäktige gav i mars 2021 en tillfällig beredning i uppdrag att ta fram
en äldreplan för Tranemo kommun. (§ 54 Tilldelning av beredningsuppdrag Äldreplan KS 2021:163)
Beredningsuppdraget har sitt ursprung i en tidigare motion och i ett
medborgarförslag, som efterfrågar en hållbar plan för äldre i Tranemo kommun.
I beredningens uppdrag ingick att arbeta fram en äldreplan för hur Tranemo
kommun skulle kunna möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens
perspektiv. Boenden, det digitala samhället, att motverka ensamhet och psykisk
ohälsa samt förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor lyftes som
viktiga delar att beakta i planen.

Beredningen överlämnade den 18 maj 2022 sitt förslag till kommunfullmäktiges
presidium. Presidiet kan lämna följande synpunkter på förslaget inför
kommunfullmäktiges beslut:

Planen har arbetats fram i en bred medborgardialog. Beredningen har under
uppdragstiden behövt vara kreativa för att inhämta medborgarnas synpunkter
med beaktande av de begränsningar restriktionerna i samband med pandemin
inneburit. Planen harmonierar väl med kommunens övriga dokument såsom
Vision och strategisk plan samt bostadsförsörjningsprogrammet och behandlar
de delar uppdraget lyfte som viktiga att beakta.
Beredningsuppdraget har bedrivits i sedvanlig process enligt vårt processhjul
varför förslaget kan anses vara väl förankrat i de politiska partierna.

Presidiets förslag till beslut
Att anta Äldreplan för Tranemo kommun
Att inkomna synpunkter och remissyttranden lämnas till förvaltningen för vidare
hantering.

Tranemo dag som ovan

Ulf Thifors

Karin Ljungdahl

Ana Alvarez Björk

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

