Kallelse/underrättelse KS/2022-09-26

Tid: 2022-09-26

kl. 13:00

Plats: Forumsalen

Hålltider förmiddag:
kl 09.00-09.45 Digitalisering/Dimios – Jenny Hulander, Ingela Johansson
kl 09.45-10.00 PAUS
kl 10.00-12.00 Sakpolitiskt samtal – RFSL Stina Nilss

Föredragningslista
Öppet sammanträde punkterna 1–19.

Ärende/Dnr

Föredragande

1. Jäv

2. Justerare och justeringstid 29e september kl 15.30.

3. Tillväxt Tranemo

Kl 13.00

4. Ansökan om utökat driftsbidrag för snötillverkning från
Tranemo IF Skidklubb KS/2021:594

5. Boråsregionen Ärende för vidare hantering Finansieringslots kultur KS/2022:258

Patrik Westerlund

6. Detaljplan, Radhusvägen, Dalstorp 1:132 och 1:133
KS/2016:311

7. Regler för snöröjning KS/2022:270

Patrik Westerlund

8. Medborgarförslag om uppförande av farthinder i
Länghem KS/2022:165

9. Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad
och totalentreprenad KS/2022:143

Patrik Westerlund

10. Regler för lokalförsörjning KS/2022:302

Patrik Westerlund

11. Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk
hälsa i Västra Götaland 2023–2024 -Boråsregionen
KS/2022:304

12. Rekommendation gällande Inriktningsdokument
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland, Boråsregionen
KS/2022:311

13. Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun
KS/2021:84

14. Riktlinjer för internkontroll 2022

KS/2022:241

15. Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan
för IT KS/2022:332

16. Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut KS/2022:364

17. Ägardirektiv och ägaravtal för Kommunassurans samt
information om egenandelsprogram KS/2022:366

18. Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation
årsredovisning 2021 KS/2022:296

19. Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet (V)
KS/2021:572

20. Information från förvaltningen

21. Delegeringsbeslut KS/2019:340, KS/2022:13

22. Delgivningar KS/2022:12

23. Utskottsprotokoll KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4

24. Nämndprotokoll

25. Övriga protokoll KS/2022:12

26. Övrigt

Tranemo, 2022-09-15

Driton Bilalli (S)
Ordförande

Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 110 Ansökan om utökat driftsbidrag för snötillverkning från
Tranemo IF Skidklubb KS/2021:594
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Beviljar Tranemo IF skidklubb en tillfällig höjning av driftbidraget till totalt 200 000
kr för elkostnaden för konstsnötillverkningen för säsongen november 2021 till
februari 2022. Höjningen ryms inom de medel som finns avsatt för föreningsstödet
2022.

•

Överskjutande del av elkostnaden för säsongen november 2021 till februari 2022
faktureras föreningen enligt tidigare överenskommelse och beslut.

•

Bevilja begäran om höjning av huvudsäkring i befintlig anslutningspunkt,
kommunen bekostar 150 000 kr och föreningen resterande kostnad.

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
Tranemo IF skidklubb ansöker om höjt driftbidrag med 100 000 kr för
konstsnötillverkningen. Föreningen vill att kommunen indexreglerar bidraget samt att
kommunen höjer upp huvudsäkringen. Föreningen har 2022-05-16 inkommit med
kompletterande uppgifter om kostnaden för höjning av huvudsäkringen som enligt offert
uppgår till 360 000 kr som en engångskostnad. Enligt föreningen så skulle detta effektivisera
snötillverkningen och underlätta det stora ideella arbete som läggs ner på snötillverkningen.
Föreningen är beredd at ta delar av kostnaden. Sedan 2015 finns ett politiskt beslut som
innebär att föreningen får förbruka el för konstsnötillverkningen med 100 000 kr per säsong.
Överstigande belopp skall faktureras föreningen när avstämning efter säsongen skett. Utöver
100 000 kr för elen får föreningen ett driftbidrag på 50 000 kr för övrig drift.
Tranemo IF skidklubb driver konstsnöanläggningen på Hagatorpet sedan 2014.
Föreningen ser en höjning av driftsbidraget som en förutsättning för att de ska kunna ha
ekonomi till att ständigt förbättra och utveckla anläggningen och kunna fortsätta hålla en
hög kvalité på skidspåren, ordna skidlekplats och pulkabacke. Totalt är spåren öppna ca 100
dagar under säsongen. Natursnöspåren har endast öppet några dagar om året. Således är
tillverkning av snö en förutsättning för skidsport och skidåkning i vår kommun. Klubben har
ett 40 tal barn och unga från 5 år och uppåt i regelbunden träning. Länghems IF har sin
ungdomsträning en dag i veckan på anläggningen. Uppskattningsvis 800 elever från våra
skolor ges möjlighet att prova på skidåkning på anläggningen gratis varje år. Anläggningen
är ett stort besöksmål med ca 4 000 unika besökare från hela Södra Sverige och bidrar till
kommunens attraktivitet.
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Ekonomisk påverkan
En tillfällig höjning av driftbidraget till totalt 200 000 kr för elkostnaden för
konstsnötillverkningen för säsongen november 2021 till februari 2022 ryms inom de medel
som finns avsatta för föreningsstödet 2022.
Enligt den kostnadsberäkning som Vattenfall gjort skulle kostnaden för höjning av
huvudsäkringen uppgå till 360 000 kr. Åtgärden behöver genomföras under 2022 om det
skall kunna nyttjas skidsäsongen 2022 – 2023. Föreningen är beredd att ta delar av
kostnaden, kommunen kan bekosta 150 000 kr inom de medel som finns avsatta för
föreningsstödet 2022.
En höjning av driftbidraget för elkostnaden med 100 000 kr kommer inte att rymmas inom
Samhällssektionens budgeten för 2023.

Barnkonventionen
Enligt artikel 31 i FN:s barnkonvention har barn rätt till lek, vila och fritid. Genom att ge stöd
till förening ger kommunen våra barn och unga möjlighet till en aktiv fritid genom skidsport
samt att ca 800 elever från våra skolor ges möjlighet att prova på skidåkning på
anläggningen kostnadsfritt varje år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-31
Ansökan om utökat driftsbidrag för snötillverkning från Tranemo IF Skidklubb
TIF skidkl komplettering säkring
KS beslut Driftbidrag konstsnötillverkning 2014
Bidragsregler för särskilt driftbidrag 2021

Föredragning och debatt
Verksamhetschef Juan Ochoa föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen som meddelar föreningen beslutet
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
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DRIFTBIDRAG TILL ANLÄGGNINGAR FÖR
FÖRENINGAR MED BARN- OCH
UNGDOMSVERKSAMHET
Vilka får söka:

Förening som äger eller förvaltar anläggning och som
bedriver barn- och ungdomsverksamhet enligt de allmänna
bestämmelserna. Föreningar som äger eller förvaltar
anläggning som kommunen bedömt är viktig för
allmänhetens möjlighet till en aktiv fritid.

Ändamål:

Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningars drift- och
underhållskostnader för den egna eller förvaltade
anläggningen.

Bestämmelser/villkor:

Bidrag utgår för anläggning som nyttjas för barn- och
ungdomsverksamhet, samt för anläggning som kommunen
bedömt är viktig för allmänhetens möjlighet till en aktiv
fritid.
Bidraget beräknas efter anläggningens storlek och
användning enligt uppgjort poängsystem samt enligt
kommunens särskilda bedömning. Kommunstyrelsen kan
med ett års varsel ompröva poängsättningen av
anläggningen.
Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1
föreningar får mer i bidrag.
•

•

Kategori 1 Föreningar med över 200 sammankomster per
år för barn och unga i ålder 7-20 år eller förening som
fått särskild prövning.
Kategori 2 Föreningar med under 200 sammankomster
samt föreningar som kommunen bedömer är viktiga för
bredden i föreningslivet.

Särskilt bidrag kan utgå efter ansökan från förening.
Förvaltningen bedömer om föreningen/anläggningen
uppfyller det som krävs för att få det särskilda
driftbidraget utifrån uppställda kriterier.
Kommunstyrelsen fastställer bidragsnivån från fall till
fall utifrån anläggningens beskaffenhet. Bidraget kan
innebära att kommunen står för vissa kostnader eller så
kan bidraget ges som ett kontantbidrag enligt upprättat
avtal.

Kriterierna för att få särskilt driftbidrag:
Föreningen uppfyller övriga krav som ställs för att få
driftbidrag
• Föreningen tillhör kategori 1
• Anläggningen har höga driftskostnader
• Anläggningen har hög nyttjandegrad
• Anläggningen är unik i sitt slag
• Anläggningen kan nyttjas av barn och unga från hela
kommunen
• Samtliga kriterier i enlighet med ovan skall vara
uppfyllda för att kunna erhålla särskilt driftbidrag
•

Bidrag:

Driftbidraget utgår med ett fast belopp per poäng och år
samt efter kategorisering eller enligt bestämmelser för
särskilt bidrag. Belopp per poäng fastställs av
Kommunstyrelsen årligen. Bidraget utgår dock med ett
maxbelopp för godkända driftskostnader som fastställs av
kommunstyrelsen eller enligt bestämmelser för särskilt
bidrag.

Ansökan:

Bidraget utbetalas årligen på vårterminen av
Samhällsutvecklingssektionen, Fritid utan särskilt
ansökningsförfarande utifrån beslutad poängsättning och
bedömning. Föreningen är skyldig att årligen senast den 31
mars redovisa sina driftskostnader för anläggningen till
Samhällsutvecklingssektionen, Fritid.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-08-25

§ 124 Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Finansieringslots
kultur KS/2022:258
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Inrättar en finansieringslotsfunktion för Kultur i Sjuhärad och delar på ansvaret att
medfinansiera regionens bidrag om totalt 500 tusen kronor i enlighet med
direktionen i Sjuhärads kommunalförbunds förslag.

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

Beslutsmotivering
En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021
mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för
perioden 2021–2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta
regionala utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar
utveckling i länets kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020 2023 samt
Klimat 2030. Idag medfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt,
däremot inte kulturprojekt. Den delregionala förstudien framhåller vikten att inrätta en
finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka andelen externa projektmedel till
kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria
kulturlivet. Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa projektmedel inom
kultur i regionen. Extern finansiering i fråga om projektstöd är en högt efterfrågad resurs
inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som de med andra inriktningar.

Ärendet
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tog vid sitt sammanträde 202204-29 del av förstudierapporten gällande finansieringslots kultur och beslutade att be
kommunerna att ta beslut om huruvida en gemensam finansieringslotsfunktion för kultur
ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att medfinansiera regionens bidrag
om totalt 500 tkr. Medlemskommunernas beslut ska meddelas Boråsregionen senast 2022-0826.
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan
2021 från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Kommunalförbundet ska med stöd av medlen bland annat
säkra processledning och samordning för projekt- och finansieringsutveckling vars
huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som
leder till regional utveckling med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. En
arbetsgrupp från Sjuhärads kommuner har arbetat med frågan om uppdragets möjliga
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inriktning genom en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport som
bifogas i handlingarna. En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr
från regionens kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande
belopp enligt överenskommelsen. Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en
finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka andelen externa projektmedel till
kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria
kulturlivet. Förvaltningen är positiv till att funktionen inrättas i Sjuhäradssamarbetet. Det är
av avgörande vikt att olika individer och grupper kopplas samman för att gemensamt
ansöka om extern finansiering. Enligt den finansieringsmodell som diskuterats i
samverkansarbetet kommer Tranemo kommuns del av finansieringen hamna på cirka 40 tkr
per år. Förvaltningen ser detta som en viktig investering i Tranemo kommuns kulturliv som
förväntas generera positiva effekter för kommunens attraktivitet.
Avsikten inom funktionen är att samverka med närliggande områden såsom kulturella
kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur
och hälsa samt att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några. Västra
Götalandsregionen har påtalat de utökade möjligheter som finns att söka medel för
utvecklingsprojekt inom kulturen som en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU
finns en markant utökad budget i programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel
är stort men det behövs en funktion i Sjuhärad som synliggör och förmedlar informationen
samt vägleder aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering.

Barnkonventionen
Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella och regionala
kulturpolitiken. Kultur i Tranemo kommuns uppdrag är att ge fler barn och unga en
möjlighet att ta del av konst och kultur, vara delaktiga i skapandet och att också ge dem en
möjlighet att påverka konsten och kulturen. Förvaltningen ser bara positiva effekter av att
inrätta en finansieringslots.

Ekonomisk påverkan
Pengarna (ca 40 tkr) tas inom ordinarie driftsbudget och beaktas i kommande
budgetprocesser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-01
Boråsregionen rapport Finansieringslots kultur
Protokollsutdrag § 29 220429 Finansieringslots kultur

Föredragning och debatt
Kulturchef Johan Ochoa föredrar ärendet och svarar på frågor.
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Beslutet skickas till
Tranemo kommuns samtliga sektioner
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund info@borasregionen.se
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Juan Ochoa-Echevarria
Kulturchef
Datum: 2022-08-01
Dnr: KS/2022:258

Tjänsteskrivelse om Finansieringslots
Förslag till beslut
•

Inrättar en finansieringslotsfunktion för Kultur i Sjuhärad och delar på
ansvaret att medfinansiera regionens bidrag om totalt 500 tusen kronor i
enlighet med direktionen i Sjuhärads kommunalförbunds förslag.

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

Beslutsmotivering
En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan
tecknades 2021 mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund för perioden 2021–2024. Kommunalförbundet och regionen
har kommit överens om att avsätta regionala utvecklingsmedel och kommunala
medel till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets kommuner med
sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra
Götaland 2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020 2023 samt Klimat 2030. Idag
medfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, däremot
inte kulturprojekt. Den delregionala förstudien framhåller vikten att inrätta en
finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka andelen externa projektmedel till
kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och
det fria kulturlivet. Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa
projektmedel inom kultur i regionen. Extern finansiering i fråga om projektstöd
är en högt efterfrågad resurs inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som de
med andra inriktningar.

Ärendet
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tog vid sitt
sammanträde 2022-04-29 del av förstudierapporten gällande finansieringslots
kultur och beslutade att be kommunerna att ta beslut om huruvida en gemensam
finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela

på ansvaret att medfinansiera regionens bidrag om totalt 500 tkr.
Medlemskommunernas beslut ska meddelas Boråsregionen senast 2022-08-26.
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för
kultursamverkan 2021 från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Kommunalförbundet ska med
stöd av medlen bland annat säkra processledning och samordning för projektoch finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för
entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern
finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. En arbetsgrupp från Sjuhärads
kommuner har arbetat med frågan om uppdragets möjliga inriktning genom en
förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport som bifogas i
handlingarna. En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500
tkr från regionens kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med
motsvarande belopp enligt överenskommelsen. Förstudien resulterade i
rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka
andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av
kommuner, föreningar, organisationer och det fria kulturlivet. Förvaltningen är
positiv till att funktionen inrättas i Sjuhäradssamarbetet. Det är av avgörande
vikt att olika individer och grupper kopplas samman för att gemensamt ansöka
om extern finansiering. Enligt den finansieringsmodell som diskuterats i
samverkansarbetet kommer Tranemo kommuns del av finansieringen hamna på
cirka 40 tkr per år. Förvaltningen ser detta som en viktig investering i Tranemo
kommuns kulturliv som förväntas generera positiva effekter för kommunens
attraktivitet.
Avsikten inom funktionen är att samverka med närliggande områden såsom
kulturella kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling,
digitalisering, kultur och hälsa samt att bredda kulturutbudet för barn och unga
för att nämna några. Västra Götalandsregionen har påtalat de utökade
möjligheter som finns att söka medel för utvecklingsprojekt inom kulturen som
en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU finns en markant utökad
budget i programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel är stort men
det behövs en funktion i Sjuhärad som synliggör och förmedlar informationen
samt vägleder aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering.

Barnkonventionen
Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella och
regionala kulturpolitiken. Kultur i Tranemo kommuns uppdrag är att ge fler barn
och unga en möjlighet att ta del av konst och kultur, vara delaktiga i skapandet

och att också ge dem en möjlighet att påverka konsten och kulturen.
Förvaltningen ser bara positiva effekter av att inrätta en finansieringslots.

Ekonomisk påverkan

Pengarna (ca 40 tkr) tas inom ordinarie driftsbudget och beaktas i kommande
budgetprocesser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-01
Boråsregionen rapport Finansieringslots kultur
Protokollsutdrag § 29 220429 Finansieringslots kultur

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Tranemo kommuns samtliga sektioner
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund info@borasregionen.se
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Patrik Westerlund

Juan Ochoa-Echevarria

Sektionschef

Kulturchef

FINANISERINGSLOTS
ATT STÄRKA KOMPETENSEN FÖR EXTERN FINANSIERING HOS
KULTURAKTÖRER I SJUHÄRAD

Januari 2022

Innehållsförteckning
1. INLEDNING
2. ARBETSPROCESS
2.1 Intern dialog och erfarenhetsutbyte
2.2 Kartläggning av stöd
2.3 Kartläggning av målgruppens behov
2.4 Analys av erfarenheter från samtal, intervjuer, möten med
kulturaktörer
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11

Lära av andra och varandra
Nätverksmöten
Samverkan med andra branscher/inriktningar
Regional samverkan med Skaraborg, Fyrbodal, Halland m fl
Säkerställa att nå både stad och landsbygd
Ökade kontaktytor
Stödfunktion
Kursverksamhet/utbildningstillfällen
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1. INLEDNING
Boråsregionens kommunalförbund har utrett hur en finansieringslots ska kunna stärka
kulturutövare och kreativa näringar i att i högre grad ansöka om externa medel enskilt
eller tillsammans med andra aktörer. Bakgrunden till det, var ett erbjudande från Västra
Götalandsregionen kring en finansiering av denna tjänst, enligt
kultursamverkansmodellen. I förberedelserna för detta uppdrag har stor vikt lagts vid
att kartlägga de kunskaper inom området som redan finns, genom samtal med allt ifrån
enskilda aktörer till grupper av verksamma, samt de behov nämnda grupper har för att
kunna nå nya nivåer med förstärkt kompetens.
Nulägesanalysen/kartläggningen grundar sig på ett stort antal intervjuer, samtal och
gruppmöten med syftet att ta reda på vad som påverkar frekvensen av ansökningar om
externa medel i Sjuhärad. Att detta har varit ett nödvändigt fokus bygger på vetskapen
att frekvensen av ansökningar inom kulturområdet behöver ökas och att det finns en
stor förbättringspotential, både gällande den kompetens som behövs för att ansöka
samt kunskaper om vilka möjligheter som finns att nå externa medel.
Kartläggningen började första september 2021 och slutrapporteras i januari 2022 och
syftar till att utgöra underlag för utformningen av en ny stödfunktion med inriktning
projekt- och finansiering inom kulturområdet i upptagningsområdet för Sjuhärads
kommunalförbund. Uppdraget för kartläggning och rapport gavs till Anna Gunnarsson,
Navet science center, en systerorganisation till Boråsregionen. Uppdraget genomfördes i
dialog med Lisa Haeger, kulturstrateg.
Följande områden har varit i speciellt fokus under kartläggningen:
- Vilka är de faktorer som styr varför/varför inte kulturutövare ansöker om externa
medel?
- Vilka olika typer av stödfunktioner skulle behövas för att få fler att ansöka om externa
medel?
- Hur kan en stödfunktion göra det lättare för dem som arbetar inom kulturen att hitta
rätt information för att ansöka om externa medel?
- Hur kan en stödfunktion medverka till att goda samarbeten skapas och utökar
möjligheterna till ansökningar i samverkan?
- Hur kan en digital plattform och annan digital kommunikation användas för att
kontinuerligt förse kulturutövare med relevant information inom ansökningsområdet?
Målsättningen med det långsiktiga uppdraget är i sammanfattning att:




Utveckla projekt som ökar omställningen till social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet med kultur som drivkraft
Öka den externa finansieringen till delregionen
Öka antalet projekt med EU-finansiering
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Öka antal kvalitativa projekt med annan extern finansiering

2. ARBETSPROCESS

Intern dialog och
erfarenhetsutbyte

Kartläggning av
målgruppens
behov

Analys av
erfarenheter från
målgruppen

Kompletterande
samtal och
intervjuer

Framtagande av
projektförslag

Rapport och
slutpresentation

bild 1. Arbetsprocess i sammanfattning
2.1 Intern dialog och erfarenhetsutbyte
Då det sedan tidigare finns god kompetens inom Sjuhärads Kommunalförbund inom
området har nära samarbete och dialog med Anna Laang och Lisa Haeger gett värdefull
kunskap för kartläggningen som helhet. Dialogen har resulterat i många goda kontakter
inom Sjuhäradskommunerna samt gett tillgång till kulturella nätverk över kommun- och
regiongränserna som har gett värdefulla erfarenheter. Insyn i tidigare erfarenheter inom
rådgivning och handläggning gällande ansökningsprocesser inom kulturområdet har
varit avgörande för att kunna ställa rätt frågor till dem som tagit aktiv del.
Erfarenhetsutbytet har varit en följsam process som har utvecklats under hela hösten
samtidigt som mer och mer underlag har samlats in ifrån målgruppen.
2.2 Kartläggning av stöd
Stöden som finns att söka skiljer sig åt när det gäller arbetsinsats, organisationsförmåga,
partnerbyggande och vilken organisationsform som krävs. En Finansieringslots uppgift
bör vara att kartlägga stöd och informera om tidpunkter för ansökan och kommunicera
kring detta. Rätt kulturaktörer ska matchas med rätt nivå på ansökan som kan vara EU,
Norden, nationellt, regionalt eller lokalt. Fokus bör vara på de enklare, lättillgängliga
stöden som stimulerar

2.3 Kartläggning av målgruppens behov
Under hela hösten har möjligheterna att träffas varit delvis begränsade av restriktioner
kopplade till Corona-pandemin. Därför har samtal, mer formella möten och intervjuer
genomförts både på plats och i digital form. Även om det kan vara så att en del av
dialogen har begränsats något av att bara kunna ses digitalt har det också funnits
positiva delar; t ex har det blivit lika lätt att boka lokala möten som dem med lite mer
långväga kontakter. Extra glädjande är att alla möten, samtal eller intervjuer med dem
som själva är kulturutövare direkt har blivit en kompetensutveckling inom
ansökningsområdet. När undersökningen genomfördes utgick vissa kulturaktörer ifrån
att rollen som finansieringslots fanns, i andra fall har det mer handlat om att behovet av
vägledning är så stort att man tar alla chanser som kommer upp. Oavsett vilket har
detta varit en mycket positiv del av kartläggningen som har inneburit att en del
förprocesser med riktning mot externa ansökningar redan har startat.
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Med målet att det insamlade materialet skulle ge en bred bild av behoven inom
kulturområdet utgick kartläggningen från VGRs beskrivning av kulturaktörer i
Kulturstrategi västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023:

Bild 2. VGRs beskrivning av kulturaktörer i Kulturstrategi västra Götaland och regional
kulturplan 2020-2023:
Då en del aktörer som kontaktats inte har haft tid och möjlighet att delta under just den
här tidsperioden finns det en viss obalans mellan olika aktörskategorier i underlaget.
Dock har flera som ingår i underlaget kunnat delge erfarenheter från mer än ett område
och har således delvis kompenserat för detta. Aktörerna i underlaget har geografisk
spridning över hela Sjuhärads upptagningsområde; se bilaga 1.

2.3 Analys av erfarenheter från samtal, intervjuer, möten med kulturaktörer
En funktion som ska stödja kulturaktörers möjlighet att ansöka om mer externa medel
kommer att behöva arbeta på många olika sätt med uppdraget. Detta beror i första
hand på att kunskap och kompetens hos kulturaktörerna uppvisar en stor variation och
att det både kommer att behövas arbete på kort och lång sikt för att åstadkomma
varaktig förändring. Det går heller inte att generalisera angående de olika
kulturaktörernas kunskaper inom ansökningsområdet, då de representerar allt ifrån
enskilda företagare till riktigt stora organisationer. Att aktörerna är så olika gör också att
de har vitt skilda möjligheter i ansökningar; vissa typer kan den ena aktören vara perfekt
för medan den andra inte ens uppfyller grundläggande kriterier. Beskrivningen nedan
innehåller ett antal områden, som enligt dem som funnits med i samtal och intervjuer,
är avgörande för att nå framgång i uppdraget som finansieringslots i förhållande till alla
de kulturaktörer som är målgrupp för insatserna.
2.3.1 Lära av andra och varandra
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I Boråsregionens kommunalförbund finns redan många aktiva nätverk och
samverkansorganisationer som genomför spännande aktiviteter. Många av dem verkar
mest lokalt och är inte alltid kända över hela kommunalförbundets upptagningsområde.
Här kan finansieringslotsen medverka till att dessa goda exempel sprids till andra, som
då får möjlighet att ta stöd härifrån vid uppbyggnad av något nytt och eget.
En finansieringslots kommer sannolikt ha som del av sitt uppdrag att samverka med
andra delar av Västra Götalandsregionen samt samverka både nationellt och
internationellt inom kulturområdet. I och med detta är det naturligt att
finansieringslotsen sprider goda former för samverkan som kan tillämpas på
hemmaplan och användas av de lokala aktörerna.
I de nätverk som drivs av och med Boråsregionens kommunalförbund bör
finansieringslotsens verksamhet bli ett självklart inslag i nätverksmöten och funktionen
bör användas som kontaktperson för frågor och funderingar som gäller
ansökningsprocesser och/eller samverkansformer inom kulturen eller med kulturen
som en del.

Fria
utövare
Centrumbildningar

Akademi

Processledare
Finanisiering
& Kultur
Civilsamhälle

Kulturintuitioner

Folkbildning

Kommun

Bild 3. Översikt målgrupp för finansieringslotsens verksamhet

2.3.2 Nätverksmöten
För att få ut information till kulturutövare och nå ut med kunskaper om externa
ansökningar bör finansieringslotsen genomföra i god tid fastställda
nätverksmöten/utbildningar under kalenderåret. Dessa bör genomföras på flera olika
platser ute i kommunerna för att säkerställa att de är relevanta för många kulturaktörer.
Relevant innehåll är vad som är på gång under den kommande perioden ifråga om
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ansökningar, nätverkande, samverkan över kommungränserna mm. Målet bör vara att
skapa en positiv beredskap hos kulturaktörer för att vara med i ansökningar; att se sig
själva som en självklar del. Lämpliga vägar att genomföra ovanstående är genom att:
- Vara med och ha informationspunkter på möten som redan finns; t ex för kulturchefer,
nätverksträffar i olika branscher etc. Att initialt bjuda in sig själv till befintliga
mötesplatser innebär ofta en möjlighet till kontinuerlig kontakt efteråt.
- Utveckla specifik kontaktsökande verksamhet för att nå ut utanför mer kända
kommunikationskanaler. De som redan är frälsta kommer att dyka upp första gången
på helt vanliga möten, den stora utmaningen är alla andra.
- Arbeta för andra målsättningar i samarbeten och projekt än att få in pengar. Det är
minst lika viktigt att få till de riktigt goda och roliga samarbetena som utvecklar vårt
geografiska område i Sjuhärad; den ekonomiska möjligheten är bara ett sätt att kunna
utforska tillsammans med större ramar.
- Samordna med befintliga nätverk och clusterorganisationer av kulturutövare och
potentiella samverkansparter. Vara med där det händer.
- En egen mötesstruktur för just finansieringslotsen som ambulerar geografiskt i
Sjuhärad för att medverka till att allt fantastiskt i vårt område blir känt och fler lär känna
varandra; speciellt viktigt över gränser och mellan stad och landsbygd och landsbygdlandsbygd.
- Medverka i natinella nätverk som delar uppdraget, eller som har vissa delar av
uppdraget, för att stärka varandra och dela information.
- Medverka i internationella nätverksmöten där grupper som sedan genomför
ansökningar tillsammans finns, speciellt inom EU, t ex Bauhaus, Horizon
- Ordna tankesmedjor för många som vill utveckla något inom kulturområdet. Med
målet att hitta nya möjligheter och samarbeten samt gå därifrån med fler idéer och
möjligheter än vid ankomst. Även tankesmedjor med aktörer från olika branscher är
önskvärt för att vidga möjlighetserspektiven.
2.3.3 Samverkan med andra branscher/inriktningar
Att samverka med andra branscher och inriktningar utanför kulturområdet ger ofta
möjligheter att nå andra typer av finansiering och öppnar upp för spännande
gränsöverskridande projekt. Många kulturutövare är vana vid en sådan samverkan
medan andra helt saknar erfarenhet och/eller ens ser det som en möjlighet. Här krävs
insatser för att göra detta känt och göra det till en naturlig del av arbetet med att
genomföra ansökningar. I många fall är det just det gränsöverskridande som gör en
ansökan mer intressant och kreativ. I mötet mellan olikheter föds ofta det oväntade,
innovativa och framtidsorienterade. Inom detta område är det av stor vikt att verka för
att kontinuerligt nätverkande och samarbete blir en naturlig del av verksamhetsåret
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inom kulturen; det är först då alla aktörer kan vara redo att dra igång en
ansökningsprocess när tillfälle kommer. Tillsammans är vi starkare!

2.3.4 Regional samverkan med Skaraborg, Fyrbodal, Halland m fl
Eftersom det finns ett gemensamt behov av att fler verkligen blir aktiva inom
ansökningsområdet är det av stor betydelse med samverkan även över de geografiska
gränserna. Samverkan med regionerna Skaraborg, Fyrbodal och Halland som har
liknande utmaningar som Sjuhärad ifråga om ökad extern finansiering är naturligt. Detta
eftersom kommunikation redan sker mellan dessa inom andra delar av kulturområdet
och andra samverkansområden relevanta för Kommunalförbunden. Dessa regioner
påvisar sinsemellan också så pass många likheter att det som blir en framgångsfaktor i
den ena delen sannolikt skulle kunna bli det även i den andra. Kontinuerlig
kommunikation är nödvändig för att hålla samverkan levande.
2.3.5 Säkerställa att nå både stad och landsbygd
Då Boråsregionens/Sjuhärads sammanlagda upptagningsområde består både av Borås
stad och befolkningsmässigt mindre kommuner, är det av största vikt att
finansieringslotsen kontinuerligt bedriver verksamhet ute i de olika delarna. För att
detta ska bli fortlöpande bör ett stort antal informations och utbildningstillfällen samt
dialogmöten förläggas till lokaler ute i kommunerna och riktas till de kulturutövare som
är verksamma där. Då det är möjligt ska dessa tillfällen sammanfalla med annan
verksamhet som ändå sker. Detta är ett sätt att göra finansieringslotsens verksamhet
känd för potentiella användare så snabbt som möjligt och samtidigt ge
finansieringslotsen god kännedom om lokala verksamheter. Finansieringslotsen måste
aktivt arbeta för att hitta och samverka med de nätverk som finns inom kulturområdet i
alla kommuner och medverka till skapandet av sådana där de inte finns i nuläget.
Genom att nå ut till nätverken med relevant information och lära känna dess individer är
de kontaktbara när möjligheter till olika ansökningar dyker upp.
2.3.6 Ökade kontaktytor
Eftersom de allra flesta ansökningar som görs om externa medel innefattar någon form
av samverkan, innebär nästan alla ansökningar att det ger kulturaktörer insyn i minst en
annan verksamhet. Detta vidgar perspektiv, öppnar för nya utmaningar och möjligheter
samt leder till nya samverkansytor med potential att bli grogrund för ytterligare nya
projekt och ansökningar. Speciellt tydligt blir detta på den internationella projektarenan
där ett beviljat internationellt projekt öppnar dörren till både andra språk och kulturer
samt det internationella kulturlivets resurser – världen kommer lite närmare och är
mycket tillgängligare för t ex nya scener, utställningsytor, utbyten mellan professionella i
olika länder och nya vänskaper. I sammanhang där det finns utrymme för både stora
och/eller mer erfarna och små och/eller mindre erfarna aktörer är det viktigt att de
större aktörerna drar med sig fler när de kan. Att få börja i liten skala i ett projekt som
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drivs framåt av andra med större möjligheter blir på så vis ett viktigt sätt att lära genom
att göra och delta. Här kan också finansieringslotsen medverka till att sammanföra
aktörer med varandra som inte känner till varandra sedan tidigare och uppmuntra dem
som ännu inte har vågat ta steget– den gemensamma nämnaren är att ha kontakt med
finansieringslotsen.
2.3.7 Stödfunktion
Alla tillfrågade är överens om att finanseringslotsens viktigaste uppdrag är att vara en
stödfunktion i processerna som syftar till att ansöka om externa medel för en individ
eller en grupp. Behovet av denna funktion börjar i vissa fall redan innan en projektidé,
som kan ligga till grund för en ansökan, har formulerats färdigt; för att bolla idéer,
tankar om upplägg, slipa sina argument och inte minst att beskriva sina tankar på ett så
konkret sätt att någon annan kan släppas in i processen. Stödfunktionen måste sedan
kunna fungera under hela ansökningsprocessen; från att medverka till att fler får större
kunskaper i att genomföra ansökningar genom regelrätta utbildningar till att läsa och
processa nästan färdiga ansökan innan slutdatum.
Lotsen kan också vara en stödfunktion med förankring, att påminna om att hela
organisationen som söker ska vara medvetna och att ansökan är in samklang med de
mål och planer som organisationen har.

2.3.8 Kursverksamhet/utbildningstillfällen
Det är tydligt att det finns behov av utbildningsinsatser för att fler ens ska se det som en
möjlighet att skriva externa ansökningar. Dock ser olika aktörer väldigt olika på detta i
förhållande till vilka ansökningar som avses. Många uttrycker oro och osäkerhet framför
allt angående EU-ansökningar. De ses som omfattande och krångliga att förstå.
Startsträckan för att vara med känns lång. Att många dessutom måste göras på engelska
är en ytterligare utmaning. Finansieringslotsen behöver kunna medverka till att
avdramatisera hela situationen så att det blir lättare att knäcka koden och jobba väl med
de förberedelser som kan göras innan en ansökan ska påbörjas. Det finns också
begränsningar i den tid många kulturutövare kan lägga på dessa ansökningar i
förhållande till chansen att verkligen få medel. Upplevelsen av att det inte är speciellt
stor chans att få medel är stark hos många. Att dra igång utbildningstillfällen inom
området är en insats för att öka kompetensen långsiktigt och få fler att se sig som
potentiella (och framgångsrika) deltagare i projekt och ansökningar. Ett av få områden
som alla tillfrågade är helt överens om handlar om att de har behov av relevant
utbildning i förhållande till tidigare kunskaper. Utbildning där ingen behöver känna sig
dum eller okunnig, där det är ok att ställa frågor och att inte kunna allt i förväg. Exempel
på utbildningsinsatser som det finns stora behov av är:
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Grundläggande kunskap om att skriva ansökningar. I en sådan utbildning rör sig
innehållet runt t ex;
-Vilken information behöver jag ha tillgänglig från min verksamhet innan jag
börjar en ansökan?
- Vad behöver jag tänka på för att skapa goda förutsättningar för en ansökan
ifråga om beskrivning av mina aktiviteter, partnerskap och tydlighet i
förhållande till att den ska granskas av någon som inte är insatt i det jag vill
göra?
- Grundkunskap i vilka aktiviteter som är gångbara i en ansökan och hur detta
kan uttryckas för att vara tydligt. Hur kopplar jag ihop det jag vill göra med
målen för en utlysning?
- Vilken typ av information avses i olika delar av en ansökan?
- Begreppsorientering
- Budgetutformning
- Vilken administration och redovisning kommer att behövas vid beviljade
medel?
Internationella ansökningar, i huvudsak fokus på EU inom kulturområdet
- Vilka är de? När ska de skickas in? Vilka är mest gångbara för min verksamhet?
- Vad behöver jag tänka på för att skapa goda förutsättningar för en sådan
ansökan ifråga om beskrivning av mina aktiviteter, partnerskap och tydlighet i
förhållande till att den ska granskas av någon som inte är insatt i det jag vill
göra?
- Tänka som en granskare. Hur skriver jag min ansökan så att den som granskar
får reda på det den letar efter på ett tydligt sätt.
- EU-ansökningar som lämpar sig väl för samverkan med andra typer av
verksamheter; t ex Erasmus, Horizon etc.
2.3.9 Tillgänglig information
För att en finansieringslots arbete ska bli tillgängligt för många är det av vikt att det finns
en tydlighet gällande den information man kan behöva. Många kulturutövare har i
samtalen uttryckt att det är viktigt att finansieringslotsen:
- går att kontakta för kortare avstämningar och frågor på telefon
- är tillgänglig på mail
- har tydlig och uppdaterad information på hemsida som kan nås digitalt; t ex kalendarie och
de vanligaste frågorna
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- kan bokas för digitala och/eller analoga möten
- kan läsa igenom ett utkast inför en ansökan och ge kort feedback och ställa följdfrågor som
utvecklar

Specifika behov mitt i en ansökningsprocess
- processtöd; läsa under tiden ansökan skrivs fram och ge feedback på innehåll och struktur
- snabbfrågor om t ex ord och uttryck

Processtöd efter att projektet beviljats
- Redovisning
- Utvärdering
- Spridning
- Budgetfrågor

2.3.10 Digital synlighet och tydlighet
De möjligheter som idag finns för att göra externa ansökningar är omfattande. Några
kulturutövare i underlaget som är mer vana att göra ansökningar uttrycker att det finns
så många möjligheter att hitta externa medel ”att jag skulle kunna gör ansökningar till
min heltidssyssla”. Men även för dessa är det en stor utmaning att verkligen hitta det
som är relevant för deras områden, att hitta till möjligheterna i god tid och att veta var
man ska börja för att hitta till rätt information. En stor hjälp för många, oavsett
nybörjare eller erfaren skulle därför vara en digital plattform dedikerad till
Sjuhäradsområdet kultur där informationen uppdateras regelbundet av
finansieringslotsen och t ex innehåller:








Information om vilka ansökningar som finns och ett kalendarie som visar när
ansökningar ska in, kriterier, länkar till detaljer och kontaktuppgifter för att
komma vidare.
Digital anslagstavla där den som har en idé och söker partnerskap kan
presentera sitt förslag och andra kan hitta till den
Ansökningar på gång i VGR!
Ansökningar på gång inom kommunalförbundet!
Next up inom EU!
Äldre beviljade ansökningar att läsa och hämta inspiration ifrån. Alltid bra att
göra mer av det som fungerade bra!
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”Detta vill vi berätta”. En sida där de som varit framgångsrika i
projektansökningar visar upp sina exempel. Med bilder och kort text. Genom att
visa upp vad som gjort kan fler göra liknande igen (och kanske ännu bättre) när
det blir känt.
Lista på ”de vanligaste frågorna” gällande att skriva ansökningar
Finansieringslotsens kalendarie som visar vilka möten och utbildningar det finns
som finansieringslotsen anordnar.
Möjlighet att prenumerera på finansieringslotsens nyhetsbrev

2.3.11 Snabbväg för att komma igång
Det finns två saker som talar för att just komma igång på ett enkelt sätt är nödvändigt
för att bli framgångsrik inom ansökningsområdet. Den ena delen är att processen att
ansöka om externa medel är starkt kopplat till självförtroende, och det är svårt att börja
bygga upp ett sådant om den första erfarenheten man skaffar sig är en väldigt lång och
mödosam startsträcka. Den långa startsträckan kan istället innebära att ansökan inte
blir av alls och de goda idéerna och spännande projekten stannar av helt. Det andra
handlar om att det finns många bra tankar och idéer inom kultursektorn som inte är
speciellt omfattande eller resurskrävande, men som lätt skulle kunna komma igång med
en mindre finansieringsmöjlighet ihopkopplat med en enklare ansökan. I och med ett
sådant upplägg kan kulturaktörer ges möjlighet att prova en idé, testa ett nytt
samarbete, börja i liten skala för att senare växla upp arbetet i en större ansökan med
fler inblandade. Många olika individer som har kommit till tals under hösten tar upp
denna möjlighet som helt avgörande och som något mycket positivt när de har fått
möjligheten genom t ex Leader Sjuhärad eller Sparbanksstiftelser. För kulturens räkning
bör dessa medel fördelas utefter ett antal i förväg uppsatta områden med enkla, tydliga
kriterier som är läsbara på t ex hemsida och är lätt kommunicerbara på möten av olika
slag.
2.4 Direkt Kommunikation
En vanlig erfarenhet från kulturutövare som har varit med och ansökt om externa medel
tidigare är att det är en utmaning att få reda på den information man behöver i tid och
med rätt information. För att underlätta detta bör finansieringslotsen ha en tydlig
kommunikationsstrategi. I en sådan är följande delar viktiga och kan tillämpas på såväl
hemsida som andra kanaler, utskick, tryckt material:
- Kort och saklig information
- Kontinuerlig information; t ex nyhetsbrev, i samband med aktiviteter, påminnelser om
ansökningar på gång etc
- Digital och analog
- Viktigt med information på flera språk än svenska
- I en sammanhållen grafisk profil som ger igenkänning när den dyker upp i analoga eller
digitala sammanhang, för t ex hemsida, trycksaker, sociala medier
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- med speciell hänsyn till grupper som är svårare att nå, t ex unga vuxna, nyanlända, nya
kulturutövare m fl
- med möjlighet till personliga kontakter när möjligheter dyker upp som verkligen passar
en aktör, organisation eller påbörjat samarbete som hand i handske

2.4.1 Kommunikation via digitala medier
Idag vet vi att det är olika grupper som är aktiva på olika sociala plattformar inom sociala
medier. Av de som finns med i underlaget agerar de flesta på en eller flera av Instagram
(flest), Facebook eller Linkedin; antingen som sig själva som kulturutövare eller som del
av en större organisation. Många uttrycker att det är just på sociala medier som de får
reda på nyheter om kommande ansökningar och andra satsningar som rör deras del av
kulturen – och som även ger möjlighet att snabbt skicka informationen vidare till andra
som man anser borde ha nytta av informationen. Här har några gjort det aktiva valet att
följa sådana organisationer som har medel till sitt förfogande som VGR, Kulturrådet och
Kommunalförbunden medan andra råkar se det i det allmänna flödet. Andra ser sitt
deltagande i sociala medier mer som en reklamyta eller ett sätt att göra sin verksamhet
känd för en större publik än den som nås i närområdet.
Eftersom det är tydligt att sociala medier är ett levande och kontinuerligt sätt att nå ut
måste finansieringslotsen agera aktivt här med egna konton där olika typer av
information kommuniceras och på så vis nå ut till fler än dem som t ex skulle
prenumerera (och läsa) ett nyhetsbrev eller besöka en hemsida. Sociala medier är också
en viktig riktningsvisare i den digitala kommunikationen eftersom den lätt pekar
användaren vidare till mer information på annan plats. Här behöver t ex information om
vad som är på gång ifråga om träffar, event, utbildningar mm finnas, men också
information om ansökningar som är på gång och påminnelser om vilken hjälp som finns
att få. Ett mål är förstås att även göra denna kommunikation så pass eftertraktad ifråga
om ton och innehåll att många vill följa även för att det är ett bra konto med ett
intressant och attraktivt innehåll. Om inte finansieringslotsen har tidsmässig möjlighet
till ovanstående insatser bör detta göras tillsammans med en kommunikatör.
2.4.2 Nyhetsbrev
Flera av dem som finns med i underlaget tar fram nyhetsbrev i sammanhanget
ansökningar som något de använder aktivt. Några betalar t o m en månatlig avgift för
nyhetsbrev med speciellt bra inriktning för sin verksamhet med motiveringen att
”avgiften betalar sig när jag får rätt information som leder till beviljade projektmedel”.
Nyhetsbrevet bör komma regelbundet, gärna en gång i månaden med innehåll som
visar vad som är på gång; utbildningar, nätverksträffar, kommande ansökningar,
efterlysningar inför kommande partnerskapsansökningar etc. Gärna också någon
speciell del av karaktären ”Du har väl tänkt på att…” eller motsvarande.
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2.4.3 Information till nya kulturutövare
De som är nya inom kulturområdet i Sjuhärad bör så snart som möjligt fångas upp och
få information om vilka möjligheter som finns att ansöka om externa medel. Då det
knappast är troligt att den som antingen är en nyinflyttad kulturutövare eller just har
lämnat en ungdomsverksamhet i första hand kommer söka stöd direkt av
kommunalförbundet, måste denna grupp sökas upp igenom ett aktivt nätverkande med
andra aktörer som hjälp ute i kommunerna. Detta nätverkande kan ske med t ex
clusterorganisationer, studenter, bildningsförbund, föreningar etc. Det är av stor vikt att
detta sker kontinuerligt för att fånga upp människor på olika sätt. Utan en kontinuerlig
aktivitet inom detta område finns en risk att det bara blir kulturutövare inom vissa
områden och vissa åldersgrupper som nås på bekostnad av andra.

3. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Uppdragets omfattning
Funktionen finansieringslots kan göras hur stor och omfattande som helst eftersom det
alltid går att nå fler kulturutövare med behov av stöd och hjälp; Boråsregionen/Sjuhärad
har ett stort och aktivt kulturliv och på så vis ett stort underlag. Med tanke på detta
behöver funktionen definieras och avgränsas på ett sätt som är hanterbart, och
samtidigt maximerar nyttan för området.
Mångfald
Inom Boråsregionen/Sjuhärad finns många anledningar att tänka till gällande
mångfaldsperspektivet. De som ansöker om medel inom stöd till kulturen och får
support i processen bör spegla sammansättningen av de människor som verkar i
Sjuhärad ifråga om t ex nationalitet, språk, religion, funktionshinder, social bakgrund
etc. Detta är en stor utmaning av många skäl och några av dem handlar om:
- ”Som man frågar får man svar”. Information och kommunikation inom området
ansökningar om externa medel för kulturen må vara hur bra och genomtänkt som helst,
men om den inte kan nå ut till fler än dem som behärskar god svenska och redan är väl
insatta/etablerade inom kulturområdet så har den inte nått ända fram till alla den
borde.
- Utformning och val av Goda exempel som lyfts fram på t ex hemsida eller på
nätverksmöten. Om några som tar del av de goda exemplen aldrig känner igen sig eller
kan se sig själv som en del av en liknande situation kommer dessa exempel att verka
exkluderande.
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- Val av lokaler vid anordnade utbildningar eller aktiviteter får inte vara exkluderande för
den som t ex har ett eller flera funktionshinder så att den måste välja bort aktiviteterna
av detta skäl.
Det går att lyfta fram många fler exempel, men genom att ta med detta område som en
utmaning ökar möjligheterna att göra mer rätt än fel.

Armlängds avstånd
Principen armlängds avstånd behöver tas i beaktande i förhållande till
finansieringslotsens uppdrag så att inte de sammanhang man agerar i/stöder
medverkar till att begränsa dem som utövar sina kulturuppdrag eller styr inriktningen på
det stöd som ges i vissa riktningar på bekostnad av andra. Denna fråga har lyft under
2021 i form av Myndigheten för kulturanalys rapport, Så fri är konsten.
Att nå ut digitalt
Ett visst fokus kommer att krävas för att skapa tydlig digital information på hemsida. Det
behövs hålla en god informationsnivå för uppdraget samt hålla detta uppdaterat.
Att få till gränsöverskridande ansökningar och event
Det finns egentligen helt obegränsade möjligheter att få till ansökningar och projekt i
samverkan över verksamhetsgränserna. Kulturen kan samverka med så många olika
områden och gör det framgångsrikt i olika utsträckning när de gäller ansökningar om
externa medel i dagsläget. Men det finns utrymme för ett mycket större
gränsöverskridande perspektiv. Några av de områden som bör framhållas som möjliga
samverkanspartners är: näringsliv, föreningar, miljöaktörer, intresseorganisationer,
skola, akademi och civilsamhälle eller mellan aktörer inom kulturen som vid första
anblick inte liknar varandra så mycket. Ett framgångsrikt arbete här ger sannolikt en
ökad tillgång till externa medel men är också en långsiktig utmaning som kräver
kontinuerligt arbete för att bli mer naturligt för fler.
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4. SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER
Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad resurs inom
kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. Det finns dock
en stor variation i hur olika aktörer ser på sina möjligheter att nå dessa och många
anser att startsträckan för att nå dit på egen hand är antingen lång eller omöjlig att gå.
Många påtalar vikten av att börja träna sin ansökningskompetens med mindre
omfattande ansökningar både ifråga om mängden information ansökan kräver inför
inskickandet och den redovisning som behövs under projektets genomförande. Dock är
de flesta mycket positiva till att kunna förbättra sin kompetens inom området med
relevant stöd från en finansieringslots och många har en god känsla för vad som skulle
behövas för att nå ända fram; t ex utbildning, processtöd och mer lättillgänglig
information. Att göra ansökningar tillsammans med andra uppfattas som något positivt,
då det oftast innebär att de olika aktörerna bidrar med olika kunskaper och möjligheter
in i både ansökningsprocess och genomförande. Men detta innebär också en längre
startsträcka för att komma till skott med en ansökan och kräver kunskap i och
uthållighet för nätverkande och samverkan av olika slag. Här kan finansieringslotsen
medverka till att underlätta samverkan och koppla ihop relevanta aktörer med varandra.
De som tidigare har deltagit i internationella ansökningsprocesser, både beviljade och
inte beviljade, anser att dessa hade ett mervärde för mer än möjligheten att nå extern
finansiering gällande samarbete över gränserna; utökade kontaktnät, ökat
självförtroende, nya internationella kollegor, att ha roligt, insyn i andra kulturer, språklig
utveckling och en mer positiv syn på mångfaldsarbete. Mycket talar för att dessa och fler
mervärden kommer att vara närvarande i många nya processer som startas och
genomförs med stöd av finansieringslotsen.
Stödet från en finansieringslots kan dock inte upphöra i och med att en ansökan har
beviljats/inte beviljats. Det är precis lika viktigt med fortsatt stöd under den process som
tar vid när projektet drar igång och genomförs. Vad ska redovisas och på vilket sätt? Vad
händer om premisserna ändras? Utvärdering? Spridning av resultat? Ekonomisk
redovisning etc.
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4.1 Rekommendationer

Bild 4. Rekommendationer i korthet

Öka kompetensnivån
För att säkerställa en positiv utveckling av antalet externa ansökningar som genomförs i
Bosråsregionen/Sjuhärad är det helt nödvändigt att kontinuerligt arbeta med utbildning
inom olika moment i ansökningsprocessen för olika grupper inom kulturområdet. Dessa
behöver göras på ett par olika nivåer för att säkerställa en ökad kompetensnivå både för
dem som är nybörjare och dem som har varit aktiva under en längre period. För att
säkerställa att så många som möjligt får ta del av insatserna måste dessa genomföras
på många olika ställen i Sjuhärad, som ett sätt att göra utbildningsinsatserna tillgängliga
för många. Då det är möjligt är det positivt om genomförandet sker i blandade grupper
över kommungränserna, eftersom detta direkt kan bidra till framgångsrikt nätverkande
(se nedan) och nya perspektiv.
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Främja nätverkskompetens och gränsöverskridande sammankopplingar
Det är av avgörande vikt att olika individer och grupper kopplas samman för att
gemensamt ansöka om extern finansiering. Detta är viktigt av flera orsaker; dels finns
det mycket få möjligheter att få externa medel som vänder sig till bara en aktör, dels för
att detta är ett sätt att mer eller mindre garantera spännande och framåtsyftande
resultat från de aktiviteter som genomförs. Finansieringslotsen kommer att ha en unik
möjlighet att koppla samman spännande aktörer (ifrån olika delar av kulturen och andra
möjliga samverkansparter) med varandra; via ordnade aktiviteter som syftar till att
utöka nätverkandet och genom att handgripligt sätta människor i kontakt med varandra
som inte skulle ha den möjligheten utan extern inblandning. Dessa insatser kommer att
få fler att hitta till nya spännande partnerskap via de nätverk finansieringslotsen har
tillgång till; som upplagt för fler fantastiska projektansökningar och idéer.
Processtöd hela vägen
Det stöd som kommer att behövas sträcker sig hela vägen från att nå ut med
information om rätt typ av ansökningar till den som står i startgroparna för att sätta
igång en ansökningsprocess till att stödja den som behöver det under tiden ett beviljat
projekt fortgår – och allt däremellan. Det viktigaste processtödet är inte det som är
omfattande eller avancerat, utan snarare det som verkligen för aktörerna framåt utan
att göra jobbet mer avancerat än det är, och som möter upp den som efterfrågar det på
bästa möjliga nivå. Den som får ett bra processtöd i ett projekt kommer sannolikt att ta
stora steg med ökat självförtroende in i nästa.
Nå ut till fler
I nuläget når informationen om möjligheter inom den mångfald av ansökningar som
finns inte ut till tillräckligt många. De som redan är aktiva kan bli mer aktiva för att de
redan finns i olika nätverk och har provat på att arbeta i projekt med extern finansiering.
Men det finns så många fler aktörer inom kulturen som skulle behöva ges möjligheten, t
ex kulturaktörer som är nya i Sverige och unga vuxna som inte ännu är etablerade i
större organisationer och nätverk etc . Finansieringslotsens arbete bör inriktas på att nå
andra grupper än t ex de som idag kontinuerligt ansöker om medel från Sjuhärads
kommunalförbund och arbeta upprepat uppsökande i andra verksamheter för att
sprida möjligheterna till fler.

5. GENOMFÖRANDE – KOMMA IGÅNG
Att behovet av den här funktionen är stort råder det inget som helst tvivel om. Detta
blev extra tydligt under alla möten med aktiva kulturutövare som har genomförts,
eftersom diskussionerna mycket snabbt kom att även handla om specifika
utvecklingsmöjligheter inom ansökningsområdet för just deras verksamhet.
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För att snabbt komma igång med funktionen finansieringslots finns det några områden
som är avgörande:
- Starta upp testutbildningar för både helt oerfarna inom ansökningsområdet och
fortsättningsutbildning för dem som har provat någon gång tidigare. Fler än ett tillfälle
så att det finns möjlighet till uppföljning.
- Kartlägga de nätverk av kulturutövare som finns inom Boråsregionen/Sjuhärads
kommunalförbund. Fokus på både dem som i nuläget har kontakt med
kommunalförbundet och andra. Tala om för dem att tjänsten finns och vilken nytta de
kan ha av den.
- Skapa information på hemsida med kontaktinformation och annat innehåll som
representerar finansieringslotsen.
- Ta fram en digital kommunikationsstrategi; i vilka sociala medier ska
finansieringslotsen agera? Hur görs det tydligt i bilder och layout viken avsändaren är?
Med vilken frekvens är det rimligt att vara aktiv? Hur arbetar vi med språk, bilder och
texter så att informationen är inkluderande för många?
- Planera för ett STORT årsevent för ALLA inom kulturområdet i Sjuhärad en gång om
året. Ett fast innehåll som återkommer år efter år, t ex Speeddating eller motsvarande
med målet att skapa nya samarbeten. En mer happeningbetonad lustfylld aktivitet som
är lätt att marknadsföra och få uppmärksamhet för. Lite av årets fest i
ansökningssammanhang och ett återkommande inslag i verksamhetsåret.
- Börja arbeta med ett årshjul för verksamheten. Ett sådant blir en tydlig beskrivning av
verksamheten och kan kommuniceras med andra. Årshjulet ger också en fingervisning
om var det finns utrymme att utöka verksamheten – var finns tiden och möjligheterna?
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Bild 5. Förslag årshjul för en finansieringslots
6. EFFEKTMÄTNING
Att mäta effekt inom funktionen finansieringslots kan ske på olika sätt, men de olika
sätten har sina begränsningar och utmaningar då det är svårt att med säkerhet mäta
om det uppnådda resultatet är en direkt följd av insatsen eller skulle ha kunnat ske
ändå.
Tänkbara effektmätningar i urval
Antal ansökningar beviljade under ett år i förhållande till antal processtöd; lätt att
mäta antal efter det att verksamheten kommit igång, men mycket svårt att göra
jämförelser då den ena projektprocessen inte är den andra lik, ens inom samma
ansökningsart. Det står dessutom helt utanför finansieringslotsens kontroll hur
variationen i antal som ansöker inom en ansökningsart år för år ser ut eftersom
premisserna kan ändras ifrån den som ansvarar för utlysningen.
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Ett ökat antal deltagare på aktiviteter som genomförs år efter år
I takt med att finansieringslotsens verksamhet etableras mer och mer kan antalet
deltagare i öppna aktiviteter som återkommer på liknande sätt år efter år mätas. Ett
ständigt ökande antal intresserade av verksamheten skulle kunna vara en
effektindikator. Denna blir dock svår att mäta kontinuerligt om det snabbt blir
finanseringslotsens tid som blir en begränsningsfaktor.
Fler som aldrig tidigare har ansökt
Eftersom ett av målen med den ansökningsfrämjande verksamheten är att få fler att
ansöka som aldrig har gjort det tidigare kan detta vara en effektmätning av insatsen.
Antingen helt nya ansökningar av vilken sort som helst, eller nya ansökningar av annan
art än dem man ansökt om tidigare. En intressant del vore att titta närmare på hur
många som tidigare har ansökt om lokala eller nationella medel som vågar ta steget till
att göra ansökningar inom EU med hjälp av finansieringslotsen.
Nya samarbeten skapas
Att jobba med målet att skapa nya samarbeten skulle kunna effektmätas genom att följa
upp de samarbeten som startas under träffar som anordnas av finansieringslotsen.
Vilka har resulterat i en ansökan om externa medel? Vilka har mynnat ut i gemensamma
aktiviteter?
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BILAGA 1
Aktörer som personligen deltagit i samtal om kultur, projektmedel och behov (analogt
eller digitalt)
Helena Jönsson, Westra Gothia och Internationellt vävcenter
Rolf Danielsson, f d Västarvet och Internationellt Vävcenter
Ulrika Nilsson, Clustersverige och science park/högskolan Borås, arbetat med
Kulturprojekt/EU.
Thomas Andrén, Tadvising råd & Kompetens, lokala nätverk i Mark samt rådgivning för
och produktion av EU-ansökningar
Tiago Prata, f d TILLT i Göteborg, nu fristående aktör under namnet Transversal. Expertis
EU-ansökningar och rådgivning till aktörer inom detsamma
Johan Lundbladh, VD TILLT Göteborg, expertis EU-ansökningar och rådgivning till aktörer
inom detsamma
Carola Melo, Utvecklingsledare kultur och fritid, Marks kommun
Stadsbiblioteket Borås, bibliotekens ledningsgrupp
Ida Burén, Kulturchef Borås stad
Theo Ågren, Kulturaktör i Sjuhärad genom Skimmer & Skärvor, adjunkt på HDK
Thomas Laurien, Kulturaktör i Sjuhärad genom Skimmer & Skärvor, lektor på HDK
Ålgården, styrelsens ledamöter, Borås
Gisella Olsson, verksamhetsutvecklare studieförbundet vuxenskolan Mark
Michelle Nyberg, administratör studieförbundet vuxenskolan Mark
Hanna Olsson, International resource officer, Trans Europé Halles
Marian Söderholm, Regionutvecklare koncernkontoret Kultur, VGR
Ingrid Nyman, näringslivsutvecklare Borås Stad, projektledare Creative cluster
Åse Bjurström Eliasson, Sassarps kultursatstningar, Ulricehamn
Ann Lundberg, Chefsproducent Regionteater Väst
Torbjörn Stockenborn, fd enhetschef kultur Marks kommun
Carina Lindgren, bibliotekarie Marks kommun
Thomas Örn Karlsson, Herrljunga, konst och naturfotograf, Platsutveckling Fåglavik
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Lene Madsen, företrädare för Sjuhäradsform, organiserar enskilda konstnärer i hela
sjuhäradsområdet
Gunilla Karlson, konsthantverkare i Örby, Marks kommun
Frida Uneback- Malm, Verksamhetschef Kulturskolan Borås stad
Emma Gerdien, Kultursekreterare Unga, Borås stad
Jennicka Dahlqvist, producent Kulturskolan Borås stad
Sabina Henriksson, folkmusikant, vissångerska mm, Sassarp Ulricehamn
Pernilla Åkerström, MPA art, konstnär, Brämhult Borås
Camilla Winter, internationell koordinator vuxenutbildningen Borås stad
Marie Adolfsson verksamhetsledare & Linda Sjöö projektledare Leader Sjuhärad
Boråsregionens Kultursamordnarnätverk
Boråsregionens Kulturchefsnätverk
Bauhausnätverket, EU:s satsning på samverkan kultur, stadsbyggnad, samhällsaktörer
för en hållbar framtid och tillämpningen av en Grön Giv.
Roberto Gomez la Inglesia, Consultor experto en Economía Creativa, Conexiones
improbables, Spanien
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Bilaga 2 uppdragsbeskrivning
2021-07-07

Uppdragsbeskrivning projekt- och finansieringslots
Ramar för uppdraget - Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan Västra
Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 – 2024. Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen har kommit överens om att avsätta
regionala utvecklingsmedel och kommunala medel, till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i
länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin
Västra Götaland 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023 samt Klimat 2030.

Huvudsyfte
Projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för
entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern finansiering
och med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala prioriteringar eller
kraftsamlingar inom kulturstrategin. I Boråsregionen styr den delregionala kulturplanen prioriterade
insatser samt fördelning av resurser.
Målsättningen med det långsiktiga uppdraget är att:





Utveckla projekt som ökar omställningen till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
med kultur som drivkraft
Öka den externa finansieringen till delregionen
Öka antalet projekt med EU-finansiering
Öka antal kvalitativa projekt med annan extern finansiering

Uppdrag 2021
Processen att inrätta en funktion på Boråsregionen som ska arbeta för att skapa goda förutsättningar
för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern finansiering delas
in i två etapper utifrån arbetsgruppens förslag. Uppdraget under hösten innebär att diskutera, testa,
kompetenshöja och formulera ett förslag till en kommande ny funktion med inriktning projekt- och
finansiering inom kulturområdet.
Målsättningen är att, utifrån höstens dialogprocess, formulera förslag till arbetsbeskrivning för den
nya funktionen. Förslag till arbetsbeskrivning utgör grunden för inrättande av den nya funktionen
från 2022 enligt överenskommelsen mellan förbundet och regionen.

Styrdokument
Kulturstrategi Västra Götaland 2020 - 2023
Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030
Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 - 2030
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KÄLLFÖRTECKNING
Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023

Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030

Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 – 2030

Så fri är konsten- den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten,
rapport 2021:1
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§ 29 Finansieringslots kultur
Diarienummer: 2021/SKF0127

Beslut
Direktionen tar del av förstudierapporten och ber kommunerna ta beslut om huruvida en gemensam
finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att
motfinansiera regionens bidrag om 500 tkr
Sammanfattning
En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021 mellan
Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för perioden 2021
2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta regionala
utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets
kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland
2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020 2023 samt Klimat 2030.
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021 från
1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och samordning av
följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland, processledning
flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att
skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling
med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala
prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden
och miljönämnden avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras
med motsvarande andel kommunala medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Idag
motfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, däremot inte kulturprojekt.
Våren 2021 arbetade en kommunal arbetsgrupp med frågan om uppdragets möjliga inriktning.
Processen att inrätta en funktion för projekt- och finansieringsutveckling på Boråsregionen fortsatte
under hösten i form av en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport. En
förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens kulturnämnd är att
kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt överenskommelsen.
Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att
öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar,
organisationer och det fria kulturlivet. Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa
projektmedel inom kultur i regionen. Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad
resurs inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. I förstudien
intervjuades en rad olika regionala aktörer som påtalade vikten av att öka sin ansökningskompetens
för att kunna utveckla sina verksamheter med stöd av externa projektmedel, hjälp att hitta medel att
söka samt stöd att hitta samarbetspartner.
Det finns en stark vilja att inom funktionen samverka med närliggande områden såsom kulturella
kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur och hälsa
Justerare

Utdragsbestyrkande
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samt för att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några. Västra Götalandsregionen
har påtalat de utökade möjligheter som finns att söka medel för utvecklingsprojekt inom kulturen
som en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU finns en markant utökad budget i
programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel är stort men det behövs en funktion i
Sjuhärad som omhändertar det utbudet, synliggör och förmedlar informationen samt vägleder
aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering.
Expedieras till
Medlemskommunerna

Justerare
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§ 126 Detaljplan, Radhusvägen, Dalstorp 1:132 och 1:133 KS/2016:311
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Tecknar markanvisningsavtal mellan Tranemobostäder och Tranemo kommun
gällande flerbostäder för Dalstorp 1:133.

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

Ärendet
Tranemobostäder har sedan 2016 ansökt om planbesked och 2020 skrivit planavtal med syfte
att så småningom upprätta flerbostäder om upp till fem våningar på Dalstorp 1:133. För att
gå vidare med detaljplanen behövs ett markanvisningsavtal mellan Tranemo kommun och
Tranemobostäder. Området för avtalet ligger på Tranemo kommuns mark, bredvid
Tranemobostäders egna mark Dalstorp 1:132, naturnära intill Dalstorpasjön.
Tranemobostäder har tidigare tagit fram skisser med hjälp av konsult BSV. Se bilaga där
markanvisningen avser huskroppen längst till vänster. Markanvisningsavtal är en
avsiktsförklaring mellan parterna där Tranemobostäder får ensamrätt om att planera för
flerbostäder på Dalstorp 1:133. Det står bolaget fritt att välja upplåtelseform.
Genom markanvisningsavtalet får Tranemobostäder möjligheten att i lugn och ro planera för
flerbostäder samtidigt som detaljplanen tas fram genom hjälp från planenheten i Gislaved.
Önskemålet om bostäder går i linje med kommunens översiktsplan och kommunens
tillväxtmål. Förvaltningen ser positivt på förslaget om nyproduktion och föreslår att teckna
markanvisningsavtal mellan Tranemobostäder och Tranemo kommun.

Barnkonventionen
Tranemo kommun har i markanvisningsavtalet bland annat ställt krav på
tillgänglighetsanpassning för området. I samband med nyproduktion förbättras
möjligheterna för sport och fritidsintressen för barn.

Ekonomisk påverkan
För att ingå markanvisningsavtalet betalar Tranemobostäder 50 000kr till Tranemo kommun.
Väljer parterna att bryta avtalet går delar av insatsen tillbaka till bolaget. Tranemobostäder
står för kostnaden av detaljplanen vilket möjliggör mark för bostadsändamål. Denna mark
får i samband med detaljplaneringen en direkt värdeökning som gynnar Tranemo kommun.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-07-07
Bilaga skiss Dalstorp 1:133
Avtal

Föredragning och debatt
Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Planenheten i Gislaved
Tranemobostäder

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Manda Schillerås
Verksamhetschef
Datum: 2022-07-07
Dnr: KS/2016:311

Tjänsteskrivelse om markanvisningsavtal för Dalstorp
1:133
Förslag till beslut
•

Tecknar markanvisningsavtal mellan Tranemobostäder och Tranemo
kommun gällande flerbostäder för Dalstorp 1:133.

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

Ärendet
Tranemobostäder har sedan 2016 ansökt om planbesked och 2020 skrivit
planavtal med syfte att så småningom upprätta flerbostäder om upp till fem
våningar på Dalstorp 1:133. För att gå vidare med detaljplanen behövs ett
markanvisningsavtal mellan Tranemo kommun och Tranemobostäder. Området
för avtalet ligger på Tranemo kommuns mark, bredvid Tranemobostäders egna
mark Dalstorp 1:132, naturnära intill Dalstorpasjön.
Tranemobostäder har tidigare tagit fram skisser med hjälp av konsult BSV. Se
bilaga där markanvisningen avser huskroppen längst till vänster.
Markanvisningsavtal är en avsiktsförklaring mellan parterna där
Tranemobostäder får ensamrätt om att planera för flerbostäder på Dalstorp 1:133.
Det står bolaget fritt att välja upplåtelseform.
Genom markanvisningsavtalet får Tranemobostäder möjligheten att i lugn och ro
planera för flerbostäder samtidigt som detaljplanen tas fram genom hjälp från
planenheten i Gislaved.
Önskemålet om bostäder går i linje med kommunens översiktsplan och
kommunens tillväxtmål. Förvaltningen ser positivt på förslaget om nyproduktion
och föreslår att teckna markanvisningsavtal mellan Tranemobostäder och
Tranemo kommun.

Barnkonventionen
Tranemo kommun har i markanvisningsavtalet bland annat ställt krav på
tillgänglighetsanpassning för området. I samband med nyproduktion förbättras
möjligheterna för sport och fritidsintressen för barn.

Ekonomisk påverkan
För att ingå markanvisningsavtalet betalar Tranemobostäder 50 000kr till
Tranemo kommun. Väljer parterna att bryta avtalet går delar av insatsen tillbaka
till bolaget. Tranemobostäder står för kostnaden av detaljplanen vilket möjliggör
mark för bostadsändamål. Denna mark får i samband med detaljplaneringen en
direkt värdeökning som gynnar Tranemo kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-07-07
Bilaga skiss Dalstorp 1:133
Avtal

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Patrik Westerlund

Manda Schillerås

Sektionschef

Verksamhetschef

8285/ 20220304/HF

OBS!
Höjdkurvor är illustrativa
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Markanvisningsavtal

2022-06-22

Mellan
Tranemo Kommun
och
Tranemobostäder

Följande markanvisningsavtal har denna dag träffats mellan parterna.

SÄLJARE
(nedan kallad
kommunen)
Kontaktperson
Telefon
E-postadress

Tranemo Kommun (212000–1462)
Storgatan 26
514 80 Tranemo
Manda Schillerås
0325-57 60 00
manda.schilleras@tranemo.se

KÖPARE

Tranemobostäder (556449-1966)

(nedan kallad bolaget)

Moavägen 12
514 32 Tranemo

Kontaktperson

Annika Fagrell Björklund

Telefon

0325 58 68 50

E-postadress

annika.bjorklund@tranemobostader.se

*Parafering: Varje sida i detta avtal skall signeras.
Exploateringsområdet: Dalstorp 1:133 gälla till 2025 01 01
AU: Allmänna utskottet
KS: Kommunstyrelsen
TBAB: Tranemobostäder
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1. OMBUD

Kommunens ombud är Manda Schillerås, verksamhetschef samhällsutveckling.
Ombudet har rätt att teckna detta avtal och behörighet att företräda kommunen
inom ramen för detta avtal, dock inte i frågor som hör till kommunens
myndighetsutövning.
Bolagets/Tranemobostäders/TBAB ombud är Annika Björklund. Ombudet har
behörighet att företräda bolaget i alla frågor som gäller markanvisningen och att
träffa erforderliga överenskommelser.

2. SYFTE OCH BAKGRUND

Avtalet syftar till att ange förutsättningar om överlåtelse av mark för flerbostäder
om ca 25 st lägenheter för fastigheten Dalstorp 1:133. TBAB passar samtidigt på att
ändra detaljplanen för fastighet Dalstorp 1:132, dvs på sin egen mark. Det finns en
politisk uttalad och förankrad avsikt att förhandla samt senare teckna slutligt avtal
om överlåtelse av fastighet för Dalstorp 1:133.
Tranemo kommun äger marken Dalstorp 1:133, se bilaga 1. Dalstorp 1:132 ägs av
TBAB. Området ligger attraktivt nära Dalstorpasjön. I norr gränsar marken till
sankmark och i söder till angränsande villaområde, Granvägen och Bäckvägen. I
väster angränsar området till serviceboendet Hjälmå och i öster Kyrkgatan och
Dalstorpsskolan. Översiktsplanen föreslår bostadsbebyggelse bör ske i anslutning
till befintlig bebyggelse.
Det tilltänkta uppförandet av bostäder kräver en planändring. 2016-05-10 beslutade
kommunen att ge ett positivt besked om ansökan om planbesked för fastigheterna
Dalstorp 1:132 och Dalstorp 1:133. Kommunen ser detta som en prioriterad plan.

3. MARKANVISNINGSOMRÅDE (FASTIGHET)
Kommunen tilldelar markområdet Dalstorp 1:133 till och med 2025 01 01. Fastigheten
har en total area på 21 942 kvm. Denna markanvisning innebär att TBAB har ensamrätt
att förbereda exploatering på fastigheten.
Förlängning av avtalet kan medges under förutsättning att förseningen inte beror på
TBAB. Markanvisningsavtalet ligger som grund till det kommande avtalet om
överlåtelse av mark. Avtal om överlåtelse av mark tecknas när bolaget erhållit bygglov
om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.
Exploateringsområdet/fastigheten Dalstorp 1:133 omfattas av en ny detaljplan och
beräknas antas och vinna laga kraft sommaren 2023, med reservation för viss
förskjutning i tid. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
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Detta avtal ligger till grund för om ansökan om avstyckning och avtal om överlåtelse,
för Dalstorp 1:133.

4. AVGIFT FÖR MARKANVISNING

Bolaget ska erlägga en avgift till kommunen för markanvisningen om
femtiotusen/50 000/kronor.
Försening av tillträdet som beror på fastighetsbildning eller andra erforderliga
myndighetsbeslut om denna fördröjning inte berott på åtgärder från TBAB:s sida
påverkar inte rätten till återbetalning av avgiften för markanvisningen. Om
markanvisningen avträdes utan att ersättas med avtal om överlåtelse av mark så
återbetalas inte erlagd avgift för markanvisning.

5. AVTALETS UPPHÖRANDE

Detta avtal om markanvisning upphör att gälla när avtal om överlåtelse av mark
upprättas. Avtalet reglerar bland annat, utbyggnadstakt för bebyggelsen,
utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark, utbyggnad av allmänna
anläggningar etc.
Upprättat avtal om överlåtelse av mark innebär att TBAB ska förvärva avgränsat
markområde utgörande kvartersmark för bostäder i samrådshandling för
detaljplan.

6. PARTAVSIKT
Bolaget ska verka för att markanvisningsområdet Dalstorp 1:133 bebyggs med bostäder
om ca 25 st flerbostadshus i den omfattning som blivande detaljplan medger, se bilaga 1.
Parternas avsikt är att detta avtal ska leda till tecknade av avtal om överlåtelse för
Dalstorp 1:133, där parternas rättigheter och skyldigheter regleras.

7. GRUNDLÄGGANDE OCH PROJEKTSPECIFIKA VILLKOR
För markanvisningen och exploateringen av Dalstorp 1:133 gäller följande
grundläggande villkor.
•

Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt, det står fritt för TBAB
att välja upplåtelseform.

•

Kvartersmarken för bostäder kommer att överlåtas med äganderätt.

•

Byggnation ska påbörjas senast inom ett (1) år från tillträdesdatum och ska vara
färdigställt senast två (2) år från tillträdesdatum.

•

En långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska eftersträvas.
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•

Exploateringsområdet ska utformas med god tillgänglighet. Personer med olika
funktionshinder ska lätt kunna orientera sig inom exploateringsområdet.

•

Markbeläggning, belysning, väghållning och skyltning ska underlätta
framkomligheten. I övrigt se samrådskarta bilaga 1.

8.1 FASTIGHETENS SKICK M.M
Fastigheten Dalstorp 1:133 ska överlåtas i befintligt skick sådan den besiktigats av TBAB.
TBAB har tagit del av handlingarna till gällande detaljplan m.m.
Kommunen har ingen kännedom om markföroreningar inom området. Geotekniska
undersökning är sedan tidigare utförda av TBAB.
8.2 FRISKRIVNING
Kommunen friskriver sig med bindande verkan från allt ansvar avseende
fastighetens Dalstorp 1:133 fysiska skick inklusive s.k. dolda fel. Bolaget får således
inte göra några som helt påföljder gällande på grund av sådana fel eller
bristfälligheter i fastigheten.
8.3 FASTIGHETSBILDNING
Erforderlig fastighetsbildning för tillskapandet av fastigheter för respektive ändamål
kommer att ansökas och bekostas av kommunen. Bolaget biträder ansökan om
fastighetsbildningen genom att underteckna detta kontrakt. Fastighetsbildningen
innebär att Dalstorp 1:133 ska utgöra en registerenhet motsvarande kvarterstomten
med markerad avgränsning i samrådshandling för detaljplanen. Genom
framtagandet av ny detaljplan för den slutliga avgränsningen av fastigheten.
Kommunen och TBAB är skyldiga att godkänna sådan jämkning i områdets areal
som uppkommer vid blivande fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning
tas sedan ut i köpeskillingen.

8.4 DETALJPLAN OCH DETALJPLANEKOSTNADER
Detaljplanen beräknas vinna lagakraft till sommaren 2023. Markområdets
avgränsning och användning är fastställd i preliminär detaljplan, se bilaga 1.
TBAB och Tranemo kommun har den 2020 06 29 skrivit planavtal för Dalstorp 1:133
där TBAB är den part som står för utredningskostnader. Regleringar för
framtagandet av detaljplanen finns i planavtalet.

9 BYGG OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER
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9.1 KVARTERSMARK
TBAB har stått för de utredningar som behövts för at anta detaljplanen. Övriga
utrednings- och projekteringskostnader bekostas av Bolaget.
Bolaget ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den
blivande kvartersmarken.
Bolaget ansvarar för och bekostar anslutningsavgifter för el, fiber m.m. enligt gällande
taxor hos respektive ansvarig verksamhet.
Bolaget ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av alla erforderliga
anpassningar i exploateringsområdets gräns för funktionell anslutning till allmän
platsmark eller annan omgivande mark.
Bolaget ska utföra och bekostar projektering och byggnation av eventuella GC-vägar
inom exploateringsområdet så att de får en tillfredsställande gemensam funktion med
kringliggande allmän platsmark.
Parkering ska lösas inom exploateringsområdet (kvartersmarken) enligt gällande
parkeringsnorm.
Kommunen ansvarar för projektering och genomförande av de åtgärder som måste
utföras på allmän platsmark till följd av exploateringen.
Kostnaderna ska fördelas mellan kommunen och TBAB efter Bolagets nytta av den enligt
gällande detaljplan. Tillkommande kostnader regleras i avtalet om överlåtelse av
fastighet.
TBAB bekostar anslutnings- och återställningsarbeten som behövs på och i anslutning till
allmän platsmark till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande
kvartersmarken. Genomförandet av dessa åtgärder görs i samråd med kommunen.
Respektive verksamhetsutövare anvisar förbindelsepunkt för allmänna ledningar till
Fastigheterna. Bolaget betalar anslutnings- och anläggningsavgifter enligt vid
betalningstillfället gällande taxa. Eventuella omläggningar av ledningar som krävs för att
exploateringsområdet ska kunna bebyggas bekostas av TBAB.
9.2 NATUR OCH VEGETATION
I området finns värdefull våtmark som periodvis är en översvämmad mad omgärdad av
äldre aspar. Aspar som är substrat åt flera ovanliga och visa fall hotade arter som är
beroende av det fuktiga mikroklimatet i området. Våtmarken i sig är en viktig miljö för
bland annat grodor och vattenlevande organismer och har en vattenrenande funktion för
tillrinnande vatten.
Bolaget ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation inte
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skadas under den tid som exploateringen genomförs.
9.3 HANDLINGAR
TBAB ansvarar för att arbetshandlingar upprättas genom Bolagets försorg och bekostnad.
Handlingarna ska granskas och godkännas av Kommunen. Granskningen avser tekniskt
och standardmässigt utförande men innebär inte övertagande av ansvar för
handlingarna.
9.4 ALLMÄN PLATSMARK
Kommunen ansvarar för utbyggnad, skötsel och underhåll av gator, gatubelysning,
trottoarer, GCM-vägar, grönytor och naturmark på allmän platsmark enligt gällande
detaljplan.
TBAB ska dock svara för och bekosta projektering samt genomförande av de
återställande- och anslutningsarbetena, som måste göras i allmän platsmark invid den
blivande kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den
blivande kvartersmarken.
Gatubyggnadsavgift enligt gällande års priser.
9.5 ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGAR MM
Kommunen ska svara för projektering och byggande av allmänna VA-anläggningar inom
planområdet och upprättar/anvisar förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. Bolaget betalar
VA-anläggningsavgift enligt vid varje tillfälle gällande årlig VA-taxa i kommunen.
Den blivande bebyggelsen på fastigheterna ansluts till det kommunala VA-nätet
(inklusive dagvattenanslutning). Anslutningen till kommunens vatten- och
spillvatten-ledningar finns i angränsande gata. Innan exploatering påbörjas ska
samråd ske med kommunens VA-enhet. Förbindelsepunkternas lägen redovisas i
nybyggnadskartan.
9.6 DAGVATTENHANTERING
Dagvattensystemets kapacitet kommer inte att klara av ytterligare volymer. Det kommer
att krävas vissa åtgärder för att kunna hantera den ökade volymen av dagvatten vid
större andel hårdgjord yta än idag.
Bolaget kan komma att behöva ha beredskap för att dagvatten fördröjs på kvartersmark.
Ett förslag är att placera ett dike öster om planområdet och en damm norr om
planområdet. Diken har potential att bidra med viss rening. Detta möjliggör hantering
och fördröjning till våtmarken norr om planområdet. Från våtmarken sker sedan en
naturlig avledning till sjön.
Bolaget utför och bekostar nödvändiga åtgärder inom fastigheten för dagvattnets
omhändertagande och avledning.
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Innan exploatering påbörjas ska samråd ske med kommunens VA-enhet.
9.7 FJÄRRVÄRME ALTERNATIVT ANNAN ENERGIFORM
Fastigheten kan anslutas till fjärrvärmenätet som kommunen äger och bygger ut.
Bolaget förbinder sig att teckna särskilt avtal med kommunen om anslutning till
fjärrvärme ska ske.
9.8 EL, BREDBAND OCH FIBER
För eldistributionsanläggningar med tillhörande transformatorstation, serviser fram till
tomtgräns och skåp ansvarar Vattenfall AB.
El- och bredband finns framdraget i angränsande gator, dit den tillkommande
bebyggelsen på fastigheten förutsätts kunna anslutas.

10.GEOTEKNIK OCH MARKENS BESKAFFENHET MM
TBAB har fram till och med tillträdesdagen tillfälle att utföra de besiktningar och
undersökningar av fastigheten som Bolaget finner lämpliga och avstår med bindande
verkan från alla anspråk mot kommunen på grund av fel eller brister i fastigheten.
Kommunen fritar sig från allt ansvar för fastighetens geotekniska beskaffenhet.
Bolaget ansvarar för att grundläggning av bebyggelse inom fastigheterna sker på ett sätt
som är anpassat till markens beskaffenhet.
Om det innan eller senast på tillträdesdagen framkommit något i markens geotekniska
beskaffenhet som TBAB inte anser sig kunna acceptera, äger Bolaget senast
tillträdesdagen utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning eller påföljd häva köpet.
Bolaget ska till säljaren senast på tillträdesdagen skriftligen och muntligen redogöra samt
lämna en oberoende sakkunnig rapport för framkommen geoteknisk olägenhet.
Kommunen svarar inte till någon del för ordinära eller extraordinära
grundläggningskostnader.
10.1 MARKFÖRORENINGAR
Bolaget svarar för samtliga kostnader förknippade med hantering och avsättning av
massor som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för
människors hälsa eller miljö. Bolaget svarar för all hantering av massor med halter
upp till och över Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning
(MKM).
Kommunen ersätter inte bolaget för eventuella stilleståndskostnader eller dylikt i
samband med eventuell efterbehandlingsåtgärd. Kommunens åtagande avser endast
markförorrenig som påträffas i samband med den av detta avtal överenskomna
exploateringen och avser enbart sådana föroreningar som uppkommit före bolagets
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övertagande av marken. TBAB ansvarar för de massor som går att använda. Vid
föroreningar som uppkommit innan TBAB:s övertagande mark ansvarar
kommunen.

11. KÖPESKILLING VID ÖVERLÅTELSE AV MARK
Vid försäljning av marken baseras köpeskillingen på den maximala kvadratmeter
byggrätt BTA som detaljplanen kommer att tillåta på fastigheten (del av Dalstorp 1:133).
Överlåtelse av mark sker till ett pris om 625 kr/kvm ljus BTA för hyresrätter och 700
kr/kvm ljus BTA för bostadsrätter.
Köpeskilling enligt ovan ska revideras i förhållande till den faktiska byggrätt som
ansökan om bygglov för bebyggelse fastställs av Tranemo kommuns bygglovsenhet i
Gislaveds kommun. För det fall bygglovsenheten medger en högre byggrätt än som följer
av detaljplanen, ska köpeskilling enligt ovan beräknas utifrån denna högre byggrätt. Om
köparen bygger mindre revideras inte köpeskillingen enligt den faktiska byggrätten.
Tillkommande kostnader utöver köpeskilling:
1.

Planavgift grundavgift enligt gällande taxa.

2.

VA-anläggningsavgift enligt gällande taxa.

3.

Gatubyggnadsavgift enligt gällande taxa.

12. ÖVERLÅTELSE/UPPLÅTELSE AV MARK
Kommunen ska till Bolaget, med äganderätt, överlåta fastigheten efter fastighetsbildning.
Parterna ska teckna ett avtal om överlåtelse av mark som reglerar överlåtelsen. Avtalet
ska godkännas genom beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Beslutet ska
vinna laga kraft.
Vid överlåtelsen av Fastigheterna ska köpeskillingen baseras på den maximala byggrätt
om kvm BTA som tillåts i gällande detaljplan.
Med begreppet ljus BTA avses alla ytor ovan mark, inklusive suterrängplan. Inglasade
eller klimatskyddade balkonger samt terrasser räknas som ljus BTA.
Om Bolaget och kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för
överlåtelsen av fastigheterna äger kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon
rätt till ersättning till Bolaget.

13. FÖRBEHÅLL VID ÖVERLÅTELSE TILL NY ÄGARE
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Fastigheten (exploateringsområdet) och/eller markanvisningsavtalet får inte utan
kommunens skriftliga medgivande överlåtas på ny ägare så länge den inte har blivit
bebyggd i enlighet med gällande detaljplan. Detta gäller även överlåtelse till närstående
bolag.
Med kommunens skriftliga medgivande får fastigheten och/eller markanvisningsavtalet
överlåtas till ny ägare under förutsättning att det finns ett bindande avtal mellan den nya
ägaren och Bolaget avseende uppförande av bebyggelse inom fastigheten.
Vi överlåtelse av fastigheten och/eller markanvisningsavtalet till ny ägare utan
skriftliga medgivande (enligt stycket ovan) kvarstår TBAB i första hand som
ansvarig part för exploateringens genomförande enligt markanvisningsavtalet
gentemot kommunen.

14. BYGGNADSSKYLDIGHET
Bolaget förbinder sig att inom ett (1) år från tillträdesdagen ha påbörjat bebyggandet av
fastigheterna med bostadshus.
Om Bolaget inte fullgör sin byggnadsskyldighet inom ett (1) år, återtar Kommunen
fastigheten om inte annan överenskommelse sker.

15. GILTIGHET OCH ÅTAGANDE
Detta avtal är gällande först efter att Allmänna Utskottet har godkänt avtalet.
Detta avtal upphör att gälla om avtal om överlåtelse av fastigheten, Dalstorp 1:133
träffats mellan kommunen och Bolaget senast sex (6) månader från detta avtals
ingående, dock senast den 30 juni 2025. Parterna kan gemensam komma överens om
att förlänga avtalet.
Om TBAB fått tillträde till fastigheten innan avtal om överlåtelse av fastigheten
tecknats och Bolaget vidtagit åtgärder, ska exploateringsområdet vid återtagande
enligt denna punkt återställas i det skick som förelåg när Bolaget först fick rätt att
disponera exploateringsområdet.

16. MUNTLIGA UTFÄSTELSER

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit rörande
överlåtelsen av fastigheten. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.

17. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändring eller tillägg till avtalet, inklusive till avtalet bifogade bilagor, kräver för sin
giltighet att en skriftlig överenskommelse undertecknas av båda parter.
18.1 FULLSTÄNDIGHET
Avtalet med bilagor innehåller allt som avtalats mellan TBAB och kommunen
angående kommande överlåtelse och exploatering av fastigheten, Dalstorp 1:133.
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18. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER/VILLKOR

Att detaljplanen antas av Tranemo kommun och att detaljplanen vinner laga kraft.
Om så inte sker är detta avtal förfallet i sin helhet och utan rätt till ersättning för
någondera part. Erlagd avgift för markanvisning återbetalas till Bolaget.
Att bygglov och starbesked beviljas. Nekas bygglov och/eller startbesked, upphör
avtalet att gälla utan ekonomiska konsekvenser för någondera part. Vardera parten
står för sina kostnader. Erlagd avgift för markanvisning återbetalas till Bolaget.

19. TVISTER

Tvist som uppstår med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med
Borås tingsrätt som första instans.

-----------------------------------------------------------------------------

Avtalet har upprättats och undertecknats i två (2) likalydande exemplar, av vilket
parterna tagit var sitt exemplar.

ORT OCH
DATUM

UNDERSKRIFT

Ort

Datum

Tranemo

2022

För kommunen
(Firmatecknare)

För Tranemobostäder

Namnförtydligande Driton Bilalli
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Fagrell Björklund
VD
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--------------------------------------------------

Carita Brovall
--------------------------------------------------Kommunchef
Ovanstående namnteckningar bevittnas

UNDERSKRIFT

----------------------------------------- --------------------------------------

NAMNFÖRTYDLIGANDE ------------------------------------------ --------------------------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 117 Regler för snöröjning KS/2022:270
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar reviderade regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning.

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

Beslutsmotivering
Förvaltningen har ett behov av att uppdatera och förtydliga vilka startkriterier och
prioriteringar som ska gälla för vinterväghållning i Tranemo kommun.

Ärendet
Nuvarande startkriterier är praktiskt svåra att följa och skapar onödiga transporter för
snöröjningsfordonen. Det saknas också tydliga prioriteringsordningar för hur gång- och
cykelvägarna ska snöröjas.
Förvaltningen ser också möjligheten att i och med reviderade startkriterier och
prioriteringsordningar effektivisera snöröjningen men samtidigt bibehålla en god
framkomlighet för gångare och cyklister.

Barnkonventionen
De reviderade startkriterierna och prioriteringarna har en positiv påverkan på barnens
möjlighet att gå eller cykla vintertid.

Ekonomisk påverkan
Kostnaderna för vinterväghållning hanteras i årsbudgetprocessen. Vinterväghållning har en
ekonomisk påverkan som är svår att förutse men de reviderade startkriterierna skapar
förutsättningar för en god kostnadseffektivitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-07-07
KS beslut om startkriterier för vinterväghållning KS/2012:903
Reviderade regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning

Föredragning och debatt
Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Henrik Johansson
Verksamhetschef
Datum: 2022-07-07
Dnr: KS/2022:270

Tjänsteskrivelse om reviderade regler för startkriterier
och prioriteringar för vinterväghållning
Förslag till beslut
•

Antar reviderade regler för startkriterier och prioriteringar för
vinterväghållning.

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

Beslutsmotivering
Förvaltningen har ett behov av att uppdatera och förtydliga vilka startkriterier
och prioriteringar som ska gälla för vinterväghållning i Tranemo kommun.

Ärendet
Nuvarande startkriterier är praktiskt svåra att följa och skapar onödiga
transporter för snöröjningsfordonen. Det saknas också tydliga
prioriteringsordningar för hur gång- och cykelvägarna ska snöröjas.
Förvaltningen ser också möjligheten att i och med reviderade startkriterier och
prioriteringsordningar effektivisera snöröjningen men samtidigt bibehålla en god
framkomlighet för gångare och cyklister.

Barnkonventionen
De reviderade startkriterierna och prioriteringarna har en positiv påverkan på
barnens möjlighet att gå eller cykla vintertid.

Ekonomisk påverkan
Kostnaderna för vinterväghållning hanteras i årsbudgetprocessen.
Vinterväghållning har en ekonomisk påverkan som är svår att förutse men de
reviderade startkriterierna skapar förutsättningar för en god kostnadseffektivitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-07-07
KS beslut om startkriterier för vinterväghållning KS/2012:903
Reviderade regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning

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

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Patrik Westerlund

Henrik Johansson

Sektionschef

Verksamhetschef

Vår ref: Henrik Johansson
Verksamhetschef
Datum: 2022-06-27
Dnr: KS/2022:270

Regler

Regler för startkriterier och
prioriteringar för vinterväghållning

Styrdokument
Handlingstyp: Regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning
Diarienummer:KS/2022:270
Fastställandedatum:
Dokumentansvarig: Verksamhetschef Infrastruktur/Samhällssektionen
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av:
Tidigare versioner: KS/2012:903
Giltigt tom:

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.

Innehåll
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1

Inledning

Dessa regler ersätter tidigare beslutade startkriterier för snöröjning, KS/2012:903.
Kommunens ansvar gällande vinterväghållning regleras i Lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

2

Syfte

Skapa startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning av kommunens gator
och gång- och cykelvägar som tar hänsyn dels till framkomligheten för främst
gångare och cyklister och dels hur man praktiskt får en resurseffektiv
vinterväghållning.

3

Regler för snöröjning och halkbekämpning

Prioriteringsordning
Kommunens gator och gång- och cykelvägar delas in i tre klassificeringar som
också utgör prioriteringsordningen.
A. Gång- och cykelvägar samt trottoarer.
B. Matargata, representerar gator som utgör en led/nod för anslutande
tvärgator. samt bussterminaler. Bussterminal avser ytan där bussar kör.
C. Lokalgata, utgörs av tvärgator där det inte förekommer någon
genomfartstrafik.
Inom varje enskild klassificering gäller följande
A. Gång- och cykelvägar inom tätort snöröjs och halkbekämpas först.
B. Bussterminaler ska snöröjas och halkbekämpas först.
Gång- och cykelvägarna mellan Ambjörnarp och Tranemo, Limmared och
Månstad samt Uddebo och kommungräns mot Svenljunga snöröjs i mån av
resurser och endast mellan 07:00 – 16:00 helgfria vardagar.

Startkriterier för snöröjning
Snöröjning efter avslutat snöfall ska påbörjas vid ett snödjup på:
A. 4 – 6 centimeter för gång- och cykelvägar.
B. 6 – 8 centimeter för matargator och bussterminaler.
C. 8 – 10 centimeter för lokalgator.

Vid kontinuerligt snöfall ska snöröjning påbörjas vid ett snödjup på:
A. 6 - 8 centimeter för gång- och cykelvägar.
B. 8 - 10 centimeter för matargator och bussterminaler.
C. 10 - 12 centimeter för lokalgator.

Halkbekämpning
Tranemo kommuns gator och gång- och cykelvägar får inte halkbekämpas med
salt.

4

Implementering och tillämpning

Reglerna ska göras tillgänglig på kommunens hemsida, delges kommunens
gatuenhet och delges till kommunens upphandlade entreprenörer som sköter
snöröjning och halkbekämpning.

5

Uppföljning

Detta dokument ska granskas och revideras minst var fjärde år.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 119 Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem
KS/2022:165
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Medborgarförslaget avslås

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

Beslutsmotivering
Kommunen har ingen rådighet över aktuell väg utan det är Trafikverket som är ansvarig
väghållare.

Ärendet
Tim Hagberg har 2022-03-26 lämnat ett medborgarförslag om att uppföra ett farthinder på
vägen som passerar förslagsställarens hus i Länghem.
Förslagsställaren anser att få förare håller den skyltade hastigheten som är 50 km/h. Aktuell
vägsträcka är Trafikverket väghållare för.
Då kommunen inte har någon rådighet över aktuell väg, väg 1680, har förvaltningen skickat
förslaget vidare till Trafikverket för yttrande. Trafikverkets svar var att man önskar att
förslagsställaren kontaktar Trafikverket direkt.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-08-08 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag samt meddela att det är Trafikverket som förslaget ska ställas
till. Förvaltningen har också 2022-08-08 mailat Trafikverkets svar till förslagställaren.

Barnkonventionen
När det handlar om trafik och höga hastigheter berörs alltid barn.

Jämställd- och jämlikhet
Ingen påverkan.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2022-08-08
Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 2022-03-26
Trafikverkets yttrande om medborgarförslaget 2022-08-08

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

Föredragning och debatt
Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Tim Hagberg
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Henrik Johansson
Verksamhetschef
Datum: 2022-08-08
Dnr: KS/2022:165

Svar på Medborgarförslag om uppförande av farthinder i
Länghem

Förslag till beslut
•

Medborgarförslaget avslås

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

Beslutsmotivering
Kommunen har ingen rådighet över aktuell väg utan det är Trafikverket som är
ansvarig väghållare.

Ärendet
Tim Hagberg har 2022-03-26 lämnat ett medborgarförslag om att uppföra ett
farthinder på vägen som passerar förslagsställarens hus i Länghem.
Förslagsställaren anser att få förare håller den skyltade hastigheten som är 50
km/h. Aktuell vägsträcka är Trafikverket väghållare för.
Då kommunen inte har någon rådighet över aktuell väg, väg 1680, har
förvaltningen skickat förslaget vidare till Trafikverket för yttrande. Trafikverkets
svar var att man önskar att förslagsställaren kontaktar Trafikverket direkt.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-08-08 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag samt meddela att det är
Trafikverket som förslaget ska ställas till. Förvaltningen har också 2022-08-08
mailat Trafikverkets svar till förslagställaren.

Barnkonventionen
När det handlar om trafik och höga hastigheter berörs alltid barn.

Jämställd- och jämlikhet
Ingen påverkan

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2022-08-08
Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 2022-03-26
Trafikverkets yttrande om medborgarförslaget 2022-08-08

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund
Sektionschef

Henrik Johansson
Verksamhetschef

Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo Kommun Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-03-26 16:19:18
Förnamn:
Tim
Hagberg
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt Vi bor på ingestorp Särla 1 i Länghem och på vår väg här utanför är det
medborgarförslag: 50km/h, men tyvärr är de princip ingen som håller den hastigheten förbi här
alla kör för fort, och vi har barn även grannarna så känns läskigt med vägen
för deras skull. Så tänkte höra om ni kanske skulle kunna sätta upp farthinder
här utanför? Mvh Tim Hagberg

Ärendenummer

Dokumentdatum

1348552

2022-06-20
Sidor

1(1)

Medborgarförslag väg 1680, Länghem, Tranemo kommun
Hej
Jag har tagit emot ert inkomna medborgarförslag gällande väg 1680, Länghem, Tranemo
kommun. Det bästa är att ni ber kunden att höra av sig direkt till Trafikverket.

Jag vill samtidigt passa på att informera om att det gjorts en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för
Länghem, där en del trafiksäkerhetsåtgärder har föreslagits.

Med vänlig hälsning,
Jimmy Malmquist
Planering

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Trafikverket Region Väst

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge
Besöksadress:
Hamntorget 5, Karlstad

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Jimmy Malmquist
Direkt: +46 10-123 31 14
jimmy.malmquist@trafikverket.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 120 Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och
totalentreprenad KS/2022:143
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och traditionell
entreprenad

•

Upphäver Regler för investeringsprojekt beslutad av kommunstyrelsen 2021-04-26 §
79 (KS/2021:199)

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

Ärendet
I början av 2021 arbetade förvaltningen fram regler för kommunens investeringsprojekt
eftersom det fanns ett behov av att skapa större kontroll, mer transparens och bättre insyn i
kommunens större investeringsprojekt. För att nå detta tog förvaltningen fram ett regelverk
med syfte att ge ett stöd i arbetet med projekt genom att skapa en tydlig struktur och
möjlighet till god insyn och kontroll. Detta sker genom en väl definierad organisation, väl
dokumenterat arbete och regelbundna avstämningar och redovisningar till beställaren och
till kommunstyrelsen.
Nu när dessa regler har börjat tillämpas har det blivit tydligt att avstämningarna som ska
göras vid kontrollpunkterna, de så kallade grindarna, inte kan tillämpas i föreskriven
ordning när investeringsprojektet genomförs genom en partneringentreprenad.
Förvaltningen har därför arbetat in ett nytt avsnitt i regelverket om grindrapportering vid
partneringentreprenad.
Vidare har det framkommit att en grind saknas som gäller kontroll och godkännande av att
alla grindar finns dokumenterade och beslutade. En sådan grind föreslås nu som näst sista
grind vid båda entreprenadformerna, G 12. Förutom detta har även en korrigering av
grindnumreringen gjorts så att 9A nu blir 9 och 9B blir 10.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar dessa omarbetade Regler för
investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad samt upphäver de riktlinjer
som antogs 2021-04-26, § 79

Barnkonventionen
Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

Ekonomisk påverkan
En bättre insyn och större kontroll av kommunens investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-24
Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 79
Regler för investeringsprojekt (KS/2021:199)

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Författningssamlingen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Tina Haglund
Handläggare
Datum: 2022-03-24
Dnr: KS/2022:143

Tjänsteskrivelse om regler för investeringsprojekt
Förslag till beslut
•

Antar Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och
traditionell entreprenad

•

Upphäver Regler för investeringsprojekt beslutad av kommunstyrelsen
2021-04-26 § 79 (KS/2021:199)

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

Ärendet
I början av 2021 arbetade förvaltningen fram regler för kommunens
investeringsprojekt eftersom det fanns ett behov av att skapa större kontroll, mer
transparens och bättre insyn i kommunens större investeringsprojekt. För att nå
detta tog förvaltningen fram ett regelverk med syfte att ge ett stöd i arbetet med
projekt genom att skapa en tydlig struktur och möjlighet till god insyn och
kontroll. Detta sker genom en väl definierad organisation, väl dokumenterat
arbete och regelbundna avstämningar och redovisningar till beställaren och till
kommunstyrelsen.
Nu när dessa regler har börjat tillämpas har det blivit tydligt att avstämningarna
som ska göras vid kontrollpunkterna, de så kallade grindarna, inte kan tillämpas
i föreskriven ordning när investeringsprojektet genomförs genom en
partneringentreprenad. Förvaltningen har därför arbetat in ett nytt avsnitt i
regelverket om grindrapportering vid partneringentreprenad.
Vidare har det framkommit att en grind saknas som gäller kontroll och
godkännande av att alla grindar finns dokumenterade och beslutade. En sådan
grind föreslås nu som näst sista grind vid båda entreprenadformerna, G 12.
Förutom detta har även en korrigering av grindnumreringen gjorts så att 9 A nu
blir 9 och 9B blir 10.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar dessa omarbetade Regler för
investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad samt upphäver
de riktlinjer som antogs 2021-04-26, § 79

Barnkonventionen
Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
En bättre insyn och större kontroll av kommunens investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-24
Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 79
Regler för investeringsprojekt (KS/2021:199)

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Patrik Westerlund
Sektionschef

Vår ref: Patrik Westerlund
Sektionschef
Datum: 2022-03-21
Dnr: KS/2022:143

Regler

Regler för investeringsprojekt,
partneringentreprenad och
traditionell entreprenad

1

Styrdokument
Handlingstyp: Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och
totalentreprenad
Diarienummer:KS/2022:143
Fastställandedatum:
Dokumentansvarig: Sektionschef Samhällssektionen
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av:
Tidigare versioner: KS/2021:199
Giltigt tom:
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen.
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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Innehåll
1

Inledning

4

2

Syfte

4

3

Regler för investerings- och reinvesteringsprojekt
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3.1 Organisation, roller och samverkan

5

3.2 Dokumentation

6

3.3 Grindar vid traditionell entreprenad (T)

6

3.4 Grindar vid partneringentreprenad (P)

8

4

9

Uppföljning

3

1

Inledning

Dessa regler behandlar våra stora investeringsprojektprojekt samt projekt
kopplade till reinvesteringar av mer komplex natur. Med stora menas i detta fall
enskilda projekt som har en totalkostnad som överstiger 5 mnkr. Så väl
kommunstyrelsen som kommunchef kan också göra bedömningen att ett projekt
är komplicerat eller av annan orsak är av särskilt intresse. I sådant fall ska dessa
regler användas.
Ett projekt definieras i det här fallet som arbete av engångskaraktär med en
tydligt definierad start och ett slut samt en avgränsad kostnad. Till skillnad från
uppdrag och uppgifter är ett projekt ett arbete med hög osäkerhet och stort
samordningsbehov. Ett projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig
arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat.
Ett projekt löper genom flera olika faser. Vid varje ny fas gör vi en kontroll, en
slags grind, där vi går igenom ett antal förutbestämda punkter och checklistor
innan vi kan gå vidare till nästa fas.
Dessa regler gäller både vid traditionell entreprenad och vid
partneringentreprenad. Partneringentreprenad är en strukturerad
samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen
dialog och en transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet
och öppenhet mellan parterna (kommunen och upphandlad entreprenör).

2

Syfte

Syftet med reglerna är att skapa ett stöd i arbetet med projekt genom att skapa en
tydlig struktur och möjlighet till god insyn och kontroll. Detta sker genom en väl
definierad organisation, väl dokumenterat arbete och regelbundna avstämningar
och redovisningar till beställaren.

4

3

Regler för investerings- och reinvesteringsprojekt
Varje projekt ska ha en väl definierad organisation, väl dokumenterat
arbete och regelbundna avstämningar och redovisningar till
beställaren.
Varje projekt är unikt till sin karaktär, vilket innebär att regler,
kontrollpunkter och checklistor kan behöva anpassas efter det aktuella
projektets förutsättningar.
Vid varje ny fas i ett projekt görs en kontrollpunkt, en så kallad grind
(G), där ett antal på förhand beslutade kriterier ska vara uppfyllda för
att projektet ska kunna gå in i nästa fas. Vid varje kontrollpunkt ska
underlag redovisas till projektbeställaren.
Varje dokumenterad kontrollpunkt (grind) redovisas för
kommunstyrelsen. Grindstrukturerna skiljer sig åt beroende på
entreprenadform, traditionell entreprenad eller
partneringentreprenad, så dessa presenteras i var sitt kapitel. Se 3.3
och 3.4 nedan.

3.1

Organisation, roller och samverkan
Till varje projekt ska följande roller/samverkansform vara knutna.
Dessa kan vid behov utökas med fler roller och forum.

Uppdragsgivare
Beställare/Styrgrupp
Projektledare
Referensnätverk

-

Projektorganisation

Uppdragsgivare. Den som ger uppdraget om projektet och som drar
nytta av dess effekter. Det kan exempelvis vara på politisk nivå
eller på sektionsnivå. Ansvarar för effektmålen.
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-

-

-

3.2

Beställare/styrgrupp. Den som beslutar om projektmål och har det
övergripande budgetansvaret. Ansvarar för kommunikation med
uppdragsgivaren och projektledaren.
Projektledare. Den som leder arbetet och ansvarar för att man når
projektmålen samt för kommunikationen med
beställaren/styrgruppen och övriga intressenter. Ansvarar för att
hålla beställaren uppdaterad om eventuella budgetavvikelser.
Projektorganisation. Består av personer som arbetar aktivt med
projektet. Organisationen leds av projektledaren.
Referensnätverk. Består av personer som är berörda av projektet och
dess resultat. Kan kompletteras med ytterligare kompetens och
resurser.

Dokumentation
God dokumentation har till syfte att öka spårbarhet, transparens och
insyn i projektet. Därför är det av yttersta vikt att samtliga i projektet
relevanta grindbeslut (kontrollpunkter) dokumenteras tydligt. Detta
ske med hjälp av i förväg bestämda mallar.
Övriga beslut av betydelse som rör projektet dokumenteras enligt
samma princip.
Projektledaren ansvarar för dokumentation.
Samtliga beslut och all relevant dokumentation rörande varje projekt
ska arkiveras i kommunens ärendehanteringssystem.

3.3

Grindar vid traditionell entreprenad (T)

Följande kontrollpunkter ska genomföras. Beroende på projektets karaktär kan
vissa punkter under rätt förutsättningar slås ihop.

6

G5 G6
G2(T) G3(T) G4(T) (T) (T) G7(T) G8(T) G9(T) G10(T)

G1(T)

Förstudie

Ide

Projektering

Upphandling

Genomförande

G11(T)

G13(T)

Avslut

Utvärdering

Nyttjande

-

-

-

-

-

FAS 0
G1 (T) Förstudiebeställning görs av projektbeställaren. Inför
förstudie hålls ett internt startmöte där det fattas beslut om budget
för förstudien samt vilka frågor förstudien ska svara på (effektmål
samt projektmål). Ska godkännas av Kommunstyrelsen.
G2 (T) När förstudien är genomförd sammanställs en
förstudierapport där effektmål och projektmål definieras.
Effektmålen behandlar vilken effekt projektet ska ha och beslutas
av uppdragsgivaren. Projektmål omfattar tid, kvalitet och
ekonomi. I detta skede tas beslut på vilken entreprenadform som
skall upphandlas. Dessa beslutas av beställaren. Förstudierapport
och beslut att gå vidare med projektering, samt ekonomi för detta
ska godkännas av Kommunstyrelsen.
FAS 1
G3 (T) Projektbeställaren gör en beställning på projektering.
G4 (T)Efter projektering sammanställs en projekteringsrapport.
Denna ska innehålla underlag för upphandling, en skarp
budgetkalkyl och verifikation på projektmål.
G5 (T) Ekonomichef godkänner budgetkalkylen och gör vid behov
en konsekvensbeskrivning.
G6 (T)Beslut om upphandling.
G7 (T)Upphandling inleds genom att relevant
upphandlingsmaterial läggs ut på avsedd upphandlingsportal.
FAS 2
G8 (T)Tilldelningsbeslut genomförs. Detta är samtidigt en
bekräftelse på att produktionen kan påbörjas och att projektbudget
är beslutad.
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-

G9 (T) Beslut om startbesked. Formellt beslut om att starta arbetet.
Samtliga myndighetskrav är uppfyllda.
G10 (T) Under projektets gång genomförs löpande
projektrapporter med i förväg överenskomna mellanrum. Dessa
rapporter numreras (ex. G10 (T) 1 osv.) och lämnas till beställaren.
G11 (T) Besiktning genomförs och en slutrapport skrivs. Efter detta
anses projektet avslutat och övergår i en förvaltningsfas.
G12 (T) Kommunjurist godkänner att alla grindar finns
dokumenterade och beslutade.
G13 (T) Projektbeställaren följer upp effektmål.

-

-

3.4

Grindar vid partneringentreprenad (P)

Följande kontrollpunkter ska genomföras. Beroende på projektets karaktär kan
vissa punkter under rätt förutsättningar slås ihop.
G2(P) G3(P)

G1(P)

Förstudie

Ide

G5
G4(P) (P) G6(P)

Upphandling

G8
G7(P) (P) G9(P) G10(P)

Projektering

Genomförande

G11(P)

G13(P)

Avslut

Utvärdering

Nyttjande

-

-

FAS 0
G1 (P) Förstudiebeställning görs av projektbeställaren. Inför
förstudie hålls ett internt startmöte där det fattas beslut om budget
för förstudien samt vilka frågor förstudien ska svara på (effektmål
samt projektmål).
G2 (P) När förstudien är genomförd sammanställs en
förstudierapport där effektmål och projektmål definieras.
Effektmålen behandlar vilken effekt projektet ska ha och beslutas
av uppdragsgivaren. Projektmål omfattar tid, kvalitet och
ekonomi. I detta skede tas beslut på vilken entreprenadform som
skall upphandlas. Dessa beslutas av beställaren. Förstudierapport
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-

-

-

-

-

4

och beslut att gå vidare med projektering, samt ekonomi för detta
ska godkännas av Kommunstyrelsen.
G3 (P) Beslut om upphandling.
G4 (P) Upphandling inleds genom att relevant
upphandlingsmaterial läggs ut på avsedd upphandlingsportal.
G5 (P) Tilldelningsbeslut genomförs. Detta är samtidigt en
bekräftelse på att produktionen kan påbörjas och att projektbudget
är beslutad.
FAS 1
G6 (P) Projektbeställaren gör en beställning på projektering.
G7 (P) Efter projektering sammanställs en projekteringsrapport.
Denna ska innehålla underlag för upphandling, en skarp
budgetkalkyl och verifikation på projektmål.
G8 (P) Ekonomichef godkänner budgetkalkylen och gör vid behov
en konsekvensbeskrivning.
FAS 2
G9 (P) Beslut om startbesked. Formellt beslut om att starta arbetet.
Samtliga myndighetskrav är uppfyllda.
G10 (P) Under projektets gång genomförs löpande
projektrapporter med i förväg överenskomna mellanrum. Dessa
rapporter numreras (ex. G10 (P) 1 osv.) och lämnas till beställaren.
G11 (P) Besiktning genomförs och en slutrapport skrivs. Efter detta
anses projektet avslutat och övergår i en förvaltningsfas.
G12 (P) Kommunjurist godkänner att alla grindar finns
dokumenterade och beslutade.
G13 (P) Projektbeställaren följer upp effektmål.

Uppföljning

Detta styrdokument ska revideras vid behov, dock minst vart fjärde år.
Förvaltningen samlar på sig erfarenheter av hur det fungerar att efterleva dessa
regler och föreslår förändringar vid behov för att förbättra kommunens arbete
med investeringsprojekt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-26

§ 79 Regler för investeringar KS/2021:199
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar Regler för investeringsprojekt

•

Upphäver Riktlinjer för investeringar (KS/2019:493)

•

Projekt ska alltid godkännas av kommunstyrelsen vid grind 2 (G2).

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

Beslutsmotivering
Upphäver Riktlinjer för investeringar KS/2019:493, då de inte längre harmoniserar
kommunens budgetmodell och dessa ersätts istället av Regler för investeringsprojekt, samt
regelbundna ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen.

Ärendet
Det finns ett behov av att skapa större kontroll, mer transparens och bättre insyn i
kommunens större investeringsprojekt. För att nå detta har förvaltningen tagit fram ett
regelverk med syfte att ge ett stöd i arbetet med projekt genom att skapa en tydlig struktur
och möjlighet till god insyn och kontroll. Detta sker genom en väl definierad organisation,
väl dokumenterat arbete och regelbundna avstämningar och redovisningar till beställaren.
Tidigare Riktlinjer för investeringar upphävs i och med ikraftträdandet av denna
projektmodell då dessa inaktualiserats. Dels utifrån vad som i denna modell framgår, dels
utifrån kommunens nya budget där kommunstyrelsens roll stärks och projektbudgetar
fastställts och dels utifrån rutinen kring månadsuppföljningar.

Ekonomisk påverkan
En bättre insyn och större kontroll av kommunens investeringsbudget.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §58, 2021-04-08
Tjänsteskrivelse om regler för investeringar
Regler för investeringsprojekt
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-26

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att korrigera sista beslutspunkten till; Projekt
ska alltid godkännas av kommunstyrelsens vid grind 2 (G2).

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) förslag.
Förslaget bifalles.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Patrik Westerlund
Sektionschef
Datum: 2021-03-19
Dnr: KS/2021:199

Regler

Regler för investeringsprojekt

Styrdokument
Handlingstyp: Regler för investeringsprojekt
Diarienummer: KS/2021:199
Fastställandedatum: 2021-04-26
Dokumentansvarig: Samhällssektionen
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av: Samhällssektionen minst årligen
Tidigare versioner: Finns ingen tidigare version
Giltigt tom:

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.

Innehåll

1

Inledning

4

2

Syfte

4

3

Regler

Fel! Bokmärket är inte definierat.

1

Inledning

Dessa regler behandlar våra stora investeringsprojektprojekt samt projekt
kopplade till reinvesteringar av mer komplex natur. Med stora menas i detta fall
enskilda projekt som har en totalkostnad som överstiger 5 mnkr. Så väl
kommunstyrelsen som kommunchef kan också göra bedömningen att ett projekt
är komplicerat eller av annan orsak är av särskilt intresse. I sådant fall ska dessa
regler användas.
Ett projekt definieras i det här fallet som arbete av engångskaraktär med en
tydligt definierad start och ett slut samt en avgränsad kostnad. Till skillnad från
uppdrag och uppgifter är ett projekt ett arbete med hög osäkerhet och stort
samordningsbehov. Ett projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig
arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat.
Ett projekt löper genom flera olika faser. Vid varje ny fas gör vi en kontroll, en
slags grind, där vi går igenom ett antal förutbestämda punkter och checklistor
innan vi kan gå vidare till nästa fas.

2

Syfte

Syftet med reglerna är att skapa ett stöd i arbetet med projekt genom att skapa en
tydlig struktur och möjlighet till god insyn och kontroll. Detta sker genom en väl
definierad organisation, väl dokumenterat arbete och regelbundna avstämningar
och redovisningar till beställaren.

3

Regler för investerings- och reinvesteringsprojekt

3.1

Varje projekt är unikt till sin karaktär, vilket innebär att regler,
kontrollpunkter och checklistor kan behöva anpassas efter det aktuella
projektets förutsättningar.
Vid varje ny fas i ett projekt görs en kontrollpunkt, en så kallad grind
(G), där ett antal på förhand beslutade kriterier ska vara uppfyllda för
att projektet ska kunna gå in i nästa fas. Vid varje kontrollpunkt ska
underlag redovisas till projektbeställaren.
Varje dokumenterad kontrollpunkt redovisas för kommunstyrelsen.
Grindar (kontrollpunkter)

3.2

3.3
3.4

Följande kontrollpunkter ska genomföras. Beroende på projektets karaktär kan
vissa punkter under rätt förutsättningar slås ihop.
G2 G3

G1

Förstudie

Ide

G4 G5 G6 G7

Projektering

G8 G9

Upphandling

G9B

Genomförande

G10

Avslut

Nyttjande

-

-

-

-

-

G1. Förstudiebeställning görs av projektbeställaren. Inför förstudie
hålls ett internt startmöte där det fattas beslut om budget för
förstudien samt vilka frågor förstudien ska svara på (effektmål
samt projektmål).
G2 När förstudien är genomförd sammanställs en förstudierapport
där effektmål och projektmål definieras. Effektmålen behandlar
vilken effekt projektet ska ha och beslutas av uppdragsgivaren.
Projektmål omfattar tid, kvalitet och ekonomi. Dessa beslutas av
beställaren. Projekt ska alltid godkännas av kommunstyrelsen vid
grind 2 (G2).
G3 Projektbeställaren gör en beställning på projektering.
G4 Efter projektering sammanställs en projekteringsrapport.
Denna ska innehålla underlag för upphandling, en skarp
budgetkalkyl och verifikation på projektmål.
G5 Ekonomichef godkänner budget och gör vid behov en
konsekvensbeskrivning.
G6 Beslut om upphandling.
G7 Upphandling inleds genom att relevant upphandlingsmaterial
läggs ut på avsedd upphandlingsportal.
G8 Tilldelningsbeslut genomförs. Detta är samtidigt en bekräftelse
på att produktionen kan påbörjas och att projektbudget är
beslutad.
G9. Beslut om startbesked. Formellt beslut om att starta arbetet.
Samtliga myndighetskrav är uppfyllda.
G9B. Under projektets gång genomförs löpande projektrapporter
med i förväg överenskomna mellanrum. Dessa rapporter lämnas
till beställaren.

G11

Utvärdering

3.5

G10. Besiktning genomförs och en slutrapport skrivs. Efter detta
anses projektet avslutat.
G11 Ansvarig för att följa upp effektmål utses.

Roller och samverkan
Till varje projekt ska följande roller/samverkansform vara knutna.
Dessa kan vid behov utökas med fler roller och forum.

Uppdragsgivare
Beställare/Styrgrupp
Projektledare
Referensnätverk

-

-

-

-

3.6

Projektorganisation

Uppdragsgivare. Den som ger uppdraget om projektet och som drar
nytta av dess effekter. Det kan exempelvis vara på politisk nivå
eller på sektionsnivå. Ansvarar för effektmålen.
Beställare/styrgrupp. Den som beslutar om projektmål och har det
övergripande budgetansvaret. Ansvarar för kommunikation med
uppdragsgivaren och projektledaren.
Projektledare. Den som leder arbetet och ansvarar för att man når
projektmålen samt för kommunikationen med
beställaren/styrgruppen och övriga intressenter. Ansvarar för att
hålla beställaren uppdaterad om eventuella budgetavvikelser.
Projektorganisation. Består av personer som arbetar aktivt med
projektet. Organisationen leds av projektledaren.
Referensnätverk. Består av personer som är berörda av projektet och
dess resultat. Kan kompletteras med ytterligare kompetens och
resurser.

Dokumentation
God dokumentation har till syfte att öka spårbarhet, transparens och
insyn i projektet. Därför är det av yttersta vikt att samtliga i projektet
relevanta grindbeslut (kontrollpunkter) dokumenteras tydligt. Detta
ske med hjälp av i förväg bestämda mallar.

Övriga beslut av betydelse som rör projektet dokumenteras enligt
samma princip.
Projektledaren ansvarar för dokumentation.
Samtliga beslut och all relevant dokumentation rörande varje projekt
ska arkiveras i kommunens ärendehanteringssystem.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 122 Regler för lokalförsörjning KS/2022:302
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar Regler för lokalförsörjning

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

Beslutsmotivering
Förvaltningen ser ett behov av att skapa en långsiktighet när det gäller kommunens
lokalförsörjning. Reglerna syftar till att säkerställa lokalförsörjningsprocessen inom Tranemo
kommun samt att skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer.

Ärendet
För att uppnå en långsiktigt hållbar plan för lokalförsörjning har förvaltningen tagit fram ett
regelverk. Målet är att skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer, samt
säkerställa behovet för kommunens verksamheter gällande ändamålsenliga lokaler.
Reglerna ska också samverka med ordinarie budgetprocess och investeringsprocess, samt
reglerna för internhyra.
Reglerna för lokalförsörjning omfattar inte budgetering, utan syftar till att tydliggöra
verksamheternas lokalbehov på lång och kort sikt.
Lokalförsörjningsprocessen ska resultera i en årligen reviderad och politiskt beslutad
lokalförsörjningsplan.
I arbetet med att ta fram regler för Tranemo kommuns lokalförsörjning har vi tagit hjälp av
flera andra kommuner, primärt Borås och Varberg.

Barnkonventionen
Reglerna syftar till att vara behjälpliga i att försörja kommunens verksamheter med
ändamålsenliga lokaler, exempelvis skolor och förskolor, fritidsgårdar med mera. Detta är
något som är positivt ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Reglerna i sig har ingen direkt ekonomisk påverkan, dock kan de medverka till att skapa
processer där skattemedel används så effektivt som möjligt när det gäller kommunens
lokalförsörjning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om Regler för lokalförsörjning
Regler för lokalförsörjning

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Servicesektionen
Lärandesektionen
Omsorgssektionen
Författningssamlingen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Regler för lokalförsörjning

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Patrik Westerlund
Sektionschef
Datum: 2022-07-07
Dnr: KS/2022:302

Tjänsteskrivelse om Regler för lokalförsörjning
Förslag till beslut
•

Antar Regler för lokalförsörjning

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

Beslutsmotivering
Förvaltningen ser ett behov av att skapa en långsiktighet när det gäller
kommunens lokalförsörjning. Reglerna syftar till att säkerställa
lokalförsörjningsprocessen inom Tranemo kommun samt att skapa en enhetlig
syn på ansvar, lokalfrågor och processer.

Ärendet
För att uppnå en långsiktigt hållbar plan för lokalförsörjning har förvaltningen
tagit fram ett regelverk. Målet är att skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor
och processer, samt säkerställa behovet för kommunens verksamheter gällande
ändamålsenliga lokaler.
Reglerna ska också samverka med ordinarie budgetprocess och
investeringsprocess, samt reglerna för internhyra.
Reglerna för lokalförsörjning omfattar inte budgetering, utan syftar till att
tydliggöra verksamheternas lokalbehov på lång och kort sikt.
Lokalförsörjningsprocessen ska resultera i en årligen reviderad och politiskt
beslutad lokalförsörjningsplan.
I arbetet med att ta fram regler för Tranemo kommuns lokalförsörjning har vi
tagit hjälp av flera andra kommuner, primärt Borås och Varberg.

Barnkonventionen
Reglerna syftar till att vara behjälpliga i att försörja kommunens verksamheter
med ändamålsenliga lokaler, exempelvis skolor och förskolor, fritidsgårdar med
mera. Detta är något som är positivt ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Reglerna i sig har ingen direkt ekonomisk påverkan, dock kan de medverka till
att skapa processer där skattemedel används så effektivt som möjligt när det
gäller kommunens lokalförsörjning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om Regler för lokalförsörjning
Regler för lokalförsörjning

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Patrik Westerlund
Sektionschef

Vår ref: Patrik Westerlund
Sektionschef
Datum: 2022-06-28
Dnr: KS/2022:302

Regler

Regler för lokalförsörjning

Styrdokument
Handlingstyp: Regler för lokalförsörjning
Diarienummer:KS/2022:302
Fastställandedatum: 2022-xx-xx
Dokumentansvarig: Chef samhällssektionen
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av: Kommunstyrelsen
Tidigare versioner: Finns ingen tidigare version
Giltigt tom: 2026-xx-xx

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

1

Inledning

Regler för lokalförsörjning syftar till att säkerställa lokalförsörjningsprocessen inom
Tranemo kommun samt att skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer.
Reglerna ska också samverka med ordinarie budgetprocess och investeringsprocess, samt
reglerna för internhyra.
Reglerna för lokalförsörjning omfattar inte budgetering, utan syftar till att tydliggöra
verksamheternas lokalbehov på lång och kort sikt.
Lokalförsörjningsprocessen ska resultera i en årligen reviderad och politiskt beslutad
lokalförsörjningsplan.

2

Syfte

Syftet med reglerna för lokalförsörjning är att skapa en långsiktig och hållbar process för
Tranemo kommuns lokalförsörjning samt säkerställa behovet för kommunens
verksamheter gällande ändamålsenliga lokaler.

3

Regler för lokalförsörjning

En samordning av lokalresurserna kräver en organisation med tydliga rutiner, ansvar
och huvudmannaskap. Det övergripande målet är att använda kommunens resurser på
bästa sätt.
Tranemo kommun äger och förvaltar sina egna verksamhetslokaler och anläggningar.
Vid behov hyrs lokaler och anläggningar in från den privata marknaden.
Varje sektion ansvarar för att ta fram behovet för verksamhetens lokaler, med god
framförhållning. Detta arbete sker via förvaltningens lokalstrateg eller annan av
förvaltningen utsedd representant i samråd med berörda verksamheter. Därefter
sammanställs det i ett planeringsunderlag som presenteras i förvaltningens
ledningsgrupp, innan kommunstyrelsen fattar beslut om lokalbehovsplanen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att behovet av lokaler upptas i investeringsplanen.
Beslutade investeringar löper enligt investeringsprocessen.
Utifrån sin planering om behov av lokalytor ska varje sektion upprätta en
lokalbehovsanalys omfattande år 2–10 (där år 1 är innevarande budgetår) som revideras

årligen och utgör underlag för lokalförsörjningsplanen. Beslut om
lokalförsörjningsplanen tas i kommunstyrelsen i februari månad inför kommande
budgetprocess.
Lokalbehovsplaneringsprocess

September
•

Respektive sektionschef ansvarar för att Sektionernas lokalbehovsplaner och analys
lämnas in till chef Samhällssektionen

Oktober
•

Lokalstrateg sammanställer och bedömer realiserbarheten av redovisade behov

November-December
•

Analys/återkoppling Sektioner

•

Dialog med utskotten

•

Gemensam syn på lokalbehoven

Januari - Februari
•

VFL (Verkställande förvaltningsledning) beslutar om förslag till lokalresursplanen

•

KS fattar beslut om lokalresursplanen

•

Förslag på investeringsbudget – arbetet påbörjas av Samhällssektionen

Mars-april
•
April

VFL beslutar om förslag till investeringsbudget

•

Avstämningsmöten och återkoppling med sektioner och verksamheter

•

KF prel. beslut om budget

Juni

Oktober
•

KF beslut om budget

Vid motiverat behov samt vid kortare behovsperioder kan externa avtal tecknas för
lokaler. Samtliga externa avtal beslutas i enlighet med gällande reglemente.
Samhällssektionen ansvarar för arbetet med externa avtal.
Kommunen ska ha en övergripande lokalförsörjningsplan som visar behovet på tio års
sikt och som revideras årligen.

Fyra kriterier för lokalförsörjning
1.

Effektivt nyttjande av lokaler

Kommunens lokaler ska användas på ett effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt
försvarbart sätt. För att uppnå största möjliga incitament till ett rationellt användande av
kommunens lokaler, måste det vara möjligt för verksamheterna att lämna ifrån sig
uthyrningsbara lokaler när lokalbehovet ej längre föreligger och därmed sänka sin
internhyra, i enlighet med gällande regler för internhyra.

2.

All kommunal verksamhet ska i första hand använda kommunens egna befintliga lokaler

När behov av lokaler inom kommunens verksamheter uppstår, ska i första hand en
översyn göras av det befintliga beståndet. I andra hand ska kommunens bostadsbolags
lokaler nyttjas. Endast när dessa lokaler inte finns tillgängliga, eller om läge/funktion
hämmar verksamhetens effektivitet påtagligt och det med rimliga insatser inte kan
förbättras, får extern inhyrning ske. Översynen av befintligt bestånd görs av
Samhällssektionens fastighetsavdelning och lokalstrateg. Hittas inga lämpliga lokaler
inom det egna fastighetsbeståndet kan extern införhyrning genomföras. Berörd
verksamhet ansvarar för att de externa lokalerna uppfyller kraven för att viss verksamhet
får och kan bedrivas i lokalen. Samhällssektionen ansvarar för lagkravet på byggnaden
och tecknar och förhandlar även externa hyresavtal.
Samhällssektionen ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över kommunens
befintliga fastigheter, lokaler, anläggningar och externa hyreskontrakt som täcker
innevarande budgetår.

3.

Nyinvestering i lokaler och anläggningar

Investeringar i nya lokaler ska endast genomföras om verksamheten har ett långsiktigt
lokalbehov som, efter en behovsanalys och ett åtgärdsval, visar sig inte kunna lösas inom
det befintliga fastighetsbeståndet.
Berörd sektion ansvarar för att planerade lokalförändringar ryms inom driftbudgeten,
utifrån den kostnadsmodell som kommunen tillämpar.
Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska framtida förändring av
lokalkostnaden och effekterna på verksamheten redovisas i beslutsunderlaget.
Detta görs av berörd sektion till lokalberedningsgruppen som behandlar ärendet innan
det lyfts till förvaltningens ledningsgrupp. Först därefter lyfts frågan till
kommunstyrelsen som fattar beslut om att lyfta in ärendet i ordinarie investeringsprocess
där nästa fas är förstudie. Förstudien utgör underlag för beslut om projekteringsmedel
samt ett eventuellt senare genomförande av investeringen.

4.

Effektivitet och flexibilitet

Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För att
underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet vad gäller stomme och
försörjningssystem eftersträvas. Lokaler ska så långt det är möjligt samnyttjas av flera
verksamheter och förvaltningar.

4

Implementering och tillämpning

Dessa regler ska tillämpas vid lokalförsörjningsbehov. Implementering sker via
sektionschefer och vidare till berörda led.

5

Uppföljning

Reglerna följs upp och utvärderas minst vart fjärde år.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-08-25

§ 79 Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra
Götaland 2023–2024 -Boråsregionen KS/2022:304
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar förslaget till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland
2023 - 2024.

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

Beslutsmotivering
Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa ger en grund för att utveckla
gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan. Målen i nuvarande handlingsplan är fortsatt aktuella. Processen med att ta fram
en ny länsgemensam plan bör följa processen med att ta fram en ny nationell plan. Utifrån
ovanstående och rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund görs
bedömningen att anta förslaget till förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra
Götaland 2023 - 2024.

Sammanfattning av ärendet
Gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022 är en del i att stärka kommuner och
regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den
psykiska ohälsan både hos barn och vuxna. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny nationell handlingsplan som beräknas börja gälla
2025. Mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan bedöms fortsatt vara
aktuella. Utifrån det och vikten av att synkronisera arbetet med framtagandet av den
nationella planen rekommenderas kommuner att ta beslut om att förlänga den
länsgemensamma handlingsplanen 2023 - 2024. Omsorgssektionen bedömer att kommunen
ska anta förslaget om förlängning.

Ärendet
10 juni inkom Boråsregionen med en rekommendation till Tranemo kommun om att ta beslut
om att förlänga handlingsplanen för psykisk hälsa 2023 - 2024.

Sedan 2018 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa framtagen i samverkan av
Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-08-25
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för
vårdsamverkan. Syftet med handlingsplanen är att med handlingsplanens mål, aktiviteter
och indikatorer för uppföljning sätta ljus på frågor där viljan finns att bli bättre i hela Västra
Götaland. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma insatser med
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.
Regeringen har pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga att fokusera på utifrån
befolkningens behov och för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa samt erbjuda
effektiva insatser. Dessa fokusområden har legat till grund för arbetet med framtagandet av
den länsgemensamma handlingsplanens mål. I handlingsplanen är fokusområden och mål
uppdelade på barn och vuxna och målsättningen har varit att formulera minst ett mål för
varje fokusområde.
Fokusområden:
Förbyggande och främjande arbete
Tillgängliga tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper
Ledning, styrning och organisation
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram
underlag för en ny nationell strategi och nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Denna
beräknas börja gälla från och med 2025. Styrgrupp psykisk hälsa anser att det är viktigt att vi
synkroniserar arbetet och den länsgemensamma handlingsplanen med den nationella
processen. Styrgrupp psykisk hälsa bedömer också att mål och indikatorer i befintlig
länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella.
Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget till förlängning av
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024. Det politiska samrådsorganet
ställde sig bakom 28 april. Den 10 maj 2022 beslutade VästKoms styrelse att ställa sig bakom
förslaget. Direktionen på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom en
förlängning och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen.
Omsorgssektionen gör bedömningen att Tranemo kommun bör anta förslaget att förlänga
handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024. Bedömningen bygger på att handlingsplanens
mål fortfarande är aktuella och att arbetet med den nya planen då följer processen med att ta
fram en ny nationell handlingsplan.

Barnkonventionen
Att stärka en mer följsam samverkan med gemensamma övergripande mål är positivt ur ett
barnrättsperspektiv. De fokusområden och mål gällande barn som tas upp i handlingsplanen
stöds av flera olika artiklar i barnkonventionen. Några ex på artiklar:
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-08-25
3 Barnets bästa – vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska i första hand barnets bästa
beaktas.
6 Rätt till liv och utveckling – barnet ska erbjudas bästa möjliga förhållanden för att kunna
utvecklas.
12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd – alla barn som kan bilda en åsikt har rätt att fritt
utrycka sin åsikt i frågor som rör barnet, när det gäller ex. utbildning och sjukvård.
18 Uppfostran och utveckling – staten ska ge föräldrar stöd när de fullgör sitt ansvar.

Ekonomisk påverkan
Eventuella uppkomna kostnader tas inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-20
Brev Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024 – Boråsregionen
Protokollsutdrag § 46 220603 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024 Boråsregionen
Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 -Boråsregionen

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Boråsregionen: info@borasregionen.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelse 2022-06-20

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Vår ref: Frida Jonassen
Verksamhetsutvecklare
Datum: 2022-06-20
Dnr: KS/2022:304

Tjänsteskrivelse om rekommendation gällande
handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 20232024 Boråsregionen
Förslag till beslut
•

Antar förslaget till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i
Västra Götaland 2023 - 2024.

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

Beslutsmotivering
Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa ger en grund för att
utveckla gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa
vårdövergångar samt god samverkan. Målen i nuvarande handlingsplan är
fortsatt aktuella. Processen med att ta fram en ny länsgemensam plan bör följa
processen med att ta fram en ny nationell plan. Utifrån ovanstående och
rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund görs
bedömningen att anta förslaget till förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i
Västra Götaland 2023 - 2024.

Sammanfattning av ärendet
Gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022 är en del i att stärka
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt
arbeta för att minska den psykiska ohälsan både hos barn och vuxna. Regeringen
har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny
nationell handlingsplan som beräknas börja gälla 2025. Mål och indikatorer i
befintlig länsgemensam handlingsplan bedöms fortsatt vara aktuella. Utifrån det
och vikten av att synkronisera arbetet med framtagandet av den nationella
planen rekommenderas kommuner att ta beslut om att förlänga den
länsgemensamma handlingsplanen 2023 - 2024. Omsorgssektionen bedömer att
kommunen ska anta förslaget om förlängning.

Ärendet
10 juni inkom Boråsregionen med en rekommendation till Tranemo kommun om
att ta beslut om att förlänga handlingsplanen för psykisk hälsa 2023 - 2024.

Sedan 2018 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa framtagen i
samverkan av Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom
ramen för vårdsamverkan. Syftet med handlingsplanen är att med
handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning sätta ljus på
frågor där viljan finns att bli bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen
skapar en grund för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning
och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.

Regeringen har pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga att fokusera på
utifrån befolkningens behov och för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk
ohälsa samt erbjuda effektiva insatser. Dessa fokusområden har legat till grund
för arbetet med framtagandet av den länsgemensamma handlingsplanens mål. I
handlingsplanen är fokusområden och mål uppdelade på barn och vuxna och
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för varje fokusområde.
Fokusområden:
Förbyggande och främjande arbete
Tillgängliga tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper
Ledning, styrning och organisation

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta
fram underlag för en ny nationell strategi och nationell handlingsplan för psykisk
hälsa. Denna beräknas börja gälla från och med 2025. Styrgrupp psykisk hälsa
anser att det är viktigt att vi synkroniserar arbetet och den länsgemensamma
handlingsplanen med den nationella processen. Styrgrupp psykisk hälsa
bedömer också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan
fortsatt är aktuella.

Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget till
förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024. Det
politiska samrådsorganet ställde sig bakom 28 april. Den 10 maj 2022 beslutade
VästKoms styrelse att ställa sig bakom förslaget. Direktionen på Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom en förlängning och
rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen.
Omsorgssektionen gör bedömningen att Tranemo kommun bör anta förslaget att
förlänga handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024. Bedömningen bygger på att
handlingsplanens mål fortfarande är aktuella och att arbetet med den nya planen
då följer processen med att ta fram en ny nationell handlingsplan.

Barnkonventionen
Att stärka en mer följsam samverkan med gemensamma övergripande mål är
positivt ur ett barnrättsperspektiv. De fokusområden och mål gällande barn som
tas upp i handlingsplanen stöds av flera olika artiklar i barnkonventionen. Några
ex på artiklar:
3 Barnets bästa – vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska i första hand
barnets bästa beaktas.
6 Rätt till liv och utveckling – barnet ska erbjudas bästa möjliga förhållanden för
att kunna utvecklas.
12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd – alla barn som kan bilda en åsikt har rätt
att fritt utrycka sin åsikt i frågor som rör barnet, när det gäller ex. utbildning och
sjukvård.
18 Uppfostran och utveckling – staten ska ge föräldrar stöd när de fullgör sitt
ansvar.

Ekonomisk påverkan
Eventuella uppkomna kostnader tas inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-20
Brev Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024 – Boråsregionen
Protokollsutdrag § 46 220603 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland
2023-2024 -Boråsregionen

Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 -Boråsregionen

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Boråsregionen: info@borasregionen.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelse 2022-06-20

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Angela Madsen Jonsson

Frida Jonassen

Sektionschef

Verksamhetsutvecklare

2022-06-14

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland
2023-2024
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 3 juni 2022
och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag.
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2022-11-30 på info@borasregionen.se

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor
1 Protokollsutdrag
2 Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023 - 2024

Sammanträdesprotokoll
Direktionen
Datum: 2022-06-03
Sida 9 (19)

§ 46 Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023 2024
Diarienummer: 2022/SKF0138

Beslut
Direktionen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i
Västra Götaland 2023 2024 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om
handlingsplanen
Sammanfattning
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats.
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018
2020.
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för
vårdsamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete.
Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle
tas fram och börja gälla från och med 2023.
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag
för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna
presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa.
Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5 10 år och den ska också innehålla mål och indikatorer.
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i
nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell strategi
och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi synkroniserar
vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella processen. Styrgrupp
psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är
aktuella. Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande
länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023 2024. Handlingsplanen kommer då att totalt
omfatta perioden 2018 2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom
förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget och
rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget.
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 och rekommenderar kommunalförbunden
att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen.
Expedieras till
Medlemskommunerna
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund

Förlängd handlingsplan

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”.
Överenskommelsen syftade bland annat till att
stärka kommuner och regioner i arbetet med
att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta
för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess
har regeringen och SKR återkommande träffat
överenskommelser inom området. Huvudmännen
får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla
sina insatser inom området och för det
gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma
handlingsplaner.

Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det
länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa
hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande
är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit
olika långt.
Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser
runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras
resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre
tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i
kraft 2025. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och
det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit
ställning för att den befintliga handlingsplanen förlängs
till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog
med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den
kommande nationella strategin och handlingsplanen. De
kommande årens arbete med handlingsplanen kommer
att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i
den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som
hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Denna handlingsplan är gemensam för Västra
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och
Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och
prioriteringar fortsätter som tidigare.

www.vardsamverkan.se/
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket,
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och
göra det samtidigt.

Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor,
verkar och vistas i Västra Götaland. Samverkan över
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en
förutsättning för att uppnå detta.

Syfte med handlingsplanen

Anställda och politiker inom regionens alla delar och
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer,
det satsas, det följs upp och det utvecklas. Var och
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi
dem för att istället se till den enskildes behov. Vi vet
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte

Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.

Fokusområden
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa
anges även i den nationella överenskommelsen och
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda
effektiva insatser till de som drabbats.

Förbyggande och främjande arbete
Tillgängliga tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet
med framtagandet av handlingsplanens mål och
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för
varje fokusområde.

Ledning, styrning och organisation

Process för framtagande

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Organisation

Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan.
År 2017 förändrades sammansättningen och
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från
varje huvudman (kommun och region) utsedda via
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling,
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets
utveckling inom välfärdsområdet.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQcommunityt och nationella minoriteter.
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Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland

Delregional vårdsamverkan

Kommunerna i
Västra Götaland

Styrgrupp
Psykisk hälsa

Regionens
verksamheter

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Genomförande

Uppföljning

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen
för några av målen.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också
resultatet av de årliga uppföljningarna.

Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och
brukarföreträdare på lokal nivå.

Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen.
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer
och resultat, och därigenom stimulera och initiera
förbättringsarbete.
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Fokusområden och mål för vuxna

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv.
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid
som en utväg.

•
•
•

Antal suicid i befolkningen.
Antal suicidförsök i befolkningen.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
•

Länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention ska tas fram i enlighet
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i
Västra Götaland – Handlingsplan för
suicidprevention 2020-2025.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få
rätt vård och stöd

Indikatorer
•

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap,
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få
rätt vård, stöd och behandling.
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•
•

Aktuella rutiner för samordning inom
äldreomsorgen.
Förskrivning av antidepressiva läkemedel i
befolkningen.
Andel äldre med äldreomsorg som har
besvär av ängslan, oro eller ångest.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Indikatorer

Personer som har behov av samordnade
insatser ska ha en SIP

•
•
•

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och
region ska upprätta en samordnad individuell plan
(SIP) när en person har behov av insatser från båda
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning
mellan verksamheter inom en huvudman.

Mål
3.2

Upprättande av SIP i befolkningen.
Uppföljning av SIP i befolkningen.
Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
•

Vid behov revidera den länsgemensamma
riktlinjen och stödmaterialet för SIP.
Revidering genomförd 2020.
Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för
SIP till Styrgrupp IT i Väst (SITIV).
Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet
med SIP – hur blir det för den enskilde?
Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan
stuprören” Brukarrevision av Samordnad
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

•

•

Brukarföreträdare ska vara delaktiga
i utvecklingsarbete

Indikatorer
•

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional,
regional och nationell nivå och varje insats behöver
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är.

Systematiskt samarbete med
brukarorganisationer.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt
bemötande i kontakterna med kommunerna och
regionen

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning,
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i
enskilda möten ska också öka.

Mål
4.2

Indikator
•
•

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.
Andel äldre med äldreomsorg som
uppger att de brukar bli bra bemötta av
personalen.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

Indikatorer

Personer med missbruk, psykisk ohälsa
och/eller komplex problematik ska få
integrerade insatser

•
•

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och
behandling parallellt och samordnat. Vård- och stödinsatser från
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till
undvika slutenvård.

Case management till personer med psykisk
sjukdom.
Aktuella rutiner för samordning inom
socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
•

Uppföljning av delregionala/lokala
tillämpningar av “Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk”.

5. Ledning, styrning och organisation
Mål
5.1

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade
metoder inom vård, stöd och behandling

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och
omsorg bör satsa på.
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Indikatorer
•
•
•
•

Standardiserade bedömningsmetoder
inom missbruk- och beroendeverksamhet.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av alkoholmissbruk.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av drogmissbruk.
Rekommenderad behandling vid
psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
•

Fortsatt utveckling av samverkan inom
kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt
benämnt regionalt resurscentra för psykisk
hälsa.

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets
hela uppväxt

•
•

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort.
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd
utifrån sina och barnens behov när det behövs. Det kan gälla
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med
psykisk ohälsa och/eller missbruk.Verksamheter som arbetar
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år.

Mål
1.2

Manualbaserad insats för föräldrastöd.
Föräldraprogram om alkohol och
droger i grundskolan.

Indikatorer

Alla elever ska lämna grund- och
gymnasieskolan med godkända betyg

•

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet
i Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv.
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan.
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•
•

Andel elever som fullföljt
gymnasieutbildningen inom tre år.
Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
Andel elever med betydande frånvaro från
skolan.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt
insatser i rätt tid

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Mål
2.2

Indikatorer
•
•
•
•

Barn och unga med psykiatrisk diagnos
som vårdats i slutenvård.
Standardiserade bedömningsmetoder
för utredning av missbruk.
Andel barn och unga som får en första
bedömning vid BUP inom 30 dagar.
Andel barn och unga som fått
bedömning och vård för psykisk
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer

Förebygga och uppmärksamma bruk av
alkohol och narkotika bland unga

•

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att
tidigt identifiera dessa unga.

9

•
•
•

Andel elever med riskkonsumtion av
alkohol i åk 9.
Andel elever med riskkonsumtion av
alkohol i gymnasiet år 2.
Andel elever som någon gång använt
narkotika i åk 9.
Andel elever som någon gång använt
narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
•

Sammanställa kunskap och ta fram
ett regionalt inriktningsdokument
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.
Framtaget 2020: Länsgemensamt
inriktningsdokument för regionen
och kommunerna i Västra Götaland
för Organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk
och beroende.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Barn och unga som har behov av
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person
har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra
Götaland finns från 2020 en överenskommelse om
samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan
verksamheter inom en huvudman.

Mål
3.2

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i
utvecklingsarbete

•
•
•

Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år.
Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
•

Revidering av Västbus riktlinjer och
stödmaterial.
Överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Indikator
•

Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera
vad god kvalitet är.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva
negativt bemötande i kontakterna med
kommunerna och regionen

Indikator
•

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

5. Ledning, styrning och organisation

Mål
5.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt
liv. I Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i Västra
Götaland ska behöva se suicid som en utväg.
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•
•
•

Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
•

•

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i Västra
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention
2020-2025.
Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg
(SPISS).

Grafisk formgivning: Josefin Lantz, kommunikatör
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§ 80 Rekommendation gällande Inriktningsdokument
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland, Boråsregionen
KS/2022:311
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar förslaget till förlängning av befintligt inriktningsdokument för
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland till dess ett nytt samverkansavtal är
framtaget, dock som längst till och med 2024.

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

Beslutsmotivering
Ungdomsmottagningen ska vara en lättillgänglig verksamhet vilket ger stora möjligheter till
tidiga insatser för kommunens unga. Det i sin tur kan medföra positiva effekter när det
kommer till våra ungas hälsa, levnadsvillkor och deras förutsättningar att forma sina egna
liv. Utifrån detta och rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
bedöms det mest fördelaktiga vara att anta förslaget till förlängning av befintligt
inriktningsdokument.

Sammanfattning av ärendet
I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för länets
ungdomsmottagningar som ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser.
Befintligt dokument gäller 2018 – 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer inte att hinna antas
innan befintligt går ut vilket medför att för att inte få något glapp behöver nuvarande
inriktningsdokument förlängas.

Ärendet
Den 14 juni inkom rekommendation gällande inriktningsdokument ungdomsmottagningar i
Västra Götaland från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund till Tranemo kommun.
I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för länets
ungdomsmottagningar som ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser.
Befintligt dokument gäller 2018 – 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer inte att hinna antas
innan befintligt går ut vilket medför att för att inte få något glapp behöver nuvarande
inriktningsdokument förlängas.
Inriktningen för ungdomsmottagningen är i korthet att det ska vara en
lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och
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få hjälp med alla slags frågor. Ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad
efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter till tidiga insatser.
Övergripande mål med verksamheten är att:
- Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och
vuxenliv.
- Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där
ungdomars behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus
- Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.
- Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och
behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk
helhetssyn ska prägla verksamheten.
- Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras
- Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas.
Inriktningen tar även upp värdegrund, inriktning, verksamhetens innehåll, resursnivå
samverkan, huvudmannaskap och samverkansavtal, avgifter, ledningsansvar,
dokumentation, uppföljning och utvecklingsarbete.
VästKoms styrelse beslutade 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget. Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund beslutade 3 juni att de ställer sig bakom en förlängning och
rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.
Ungdomsmottagningen är en lättillgänglig verksamhet där det finns möjlighet till tidiga
insatser utifrån ungas behov. I gemensamt inriktningsdokument är verksamheten väl
beskriven. Omsorgssektionen bedömer att Tranemo kommun ska anta förslaget till
förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra
Götaland.

Barnkonventionen
Att anta förlängningen av inriktningsdokumentet bedöms vara positivt för unga ur ett
barnrättsperspektiv. Verksamheten är förenlig med och stödjer bl.a. följande artiklar:
2 Icke-diskriminering – alla barn har lika värde och inget barn får diskrimineras.
3 Barnets bästa – vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första hand barnets bästa beaktas.
6 Rätt till liv och utveckling – barnet ska erbjudas bästa möjliga förhållanden för att kunna
utvecklas bl.a. fysiskt, psykiskt och socialt.
12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd - alla barn har rätt att fritt uttrycka sin åsikt i alla frågor
som rör barnet i bl.a. sjukvårdsfrågor.
24 Hälsa och sjukvård – barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till
sjukvård och rehabilitering.
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Ekonomisk påverkan
Eventuella uppkomna kostnader tas inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-16
Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland, Boråsregionen
Protokollsutdrag § 47 220603 Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra
Götaland, Boråsregionen
Inriktningsdokument UMO 2018-2022, Boråsregionen

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Boråsregionen: info@borasregionen.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelse 2022-06-16

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Frida Jonassen
Verksamhetsutvecklare
Datum: 2022-06-16
Dnr: KS/2022:311

Tjänsteskrivelse om rekommendation gällande
inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra
Götaland, Boråsregionen.
Förslag till beslut
•

Antar förslaget till förlängning av befintligt inriktningsdokument för
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland till dess ett nytt
samverkansavtal är framtaget, dock som längst till och med 2024.

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

Beslutsmotivering
Ungdomsmottagningen ska vara en lättillgänglig verksamhet vilket ger stora
möjligheter till tidiga insatser för kommunens unga. Det i sin tur kan medföra
positiva effekter när det kommer till våra ungas hälsa, levnadsvillkor och deras
förutsättningar att forma sina egna liv. Utifrån detta och rekommendation från
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bedöms det mest fördelaktiga vara
att anta förslaget till förlängning av befintligt inriktningsdokument.

Sammanfattning av ärendet
I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för länets
ungdomsmottagningar som ligger till grund för lokala avtal och
överenskommelser. Befintligt dokument gäller 2018 – 2022. Ett nytt
samverkansavtal kommer inte att hinna antas innan befintligt går ut vilket
medför att för att inte få något glapp behöver nuvarande inriktningsdokument
förlängas.

Ärendet
Den 14 juni inkom rekommendation gällande inriktningsdokument
ungdomsmottagningar i Västra Götaland från Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund till Tranemo kommun.

I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för länets
ungdomsmottagningar som ligger till grund för lokala avtal och
överenskommelser. Befintligt dokument gäller 2018 – 2022. Ett nytt
samverkansavtal kommer inte att hinna antas innan befintligt går ut vilket
medför att för att inte få något glapp behöver nuvarande inriktningsdokument
förlängas.
Inriktningen för ungdomsmottagningen är i korthet att det ska vara en
lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att söka
hjälp och få hjälp med alla slags frågor. Ungdomsmottagningen ska vara
lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora
möjligheter till tidiga insatser.
Övergripande mål med verksamheten är att:
- Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan
ungdom och vuxenliv.
- Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna,
där ungdomars behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus
- Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges
uppdrag.
- Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information,
kunskap, stöd och behandling inom ungdomsmottagningen. En
psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn ska prägla
verksamheten.
- Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras
- Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas.
Inriktningen tar även upp värdegrund, inriktning, verksamhetens innehåll,
resursnivå samverkan, huvudmannaskap och samverkansavtal, avgifter,
ledningsansvar, dokumentation, uppföljning och utvecklingsarbete.
VästKoms styrelse beslutade 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 3 juni att de ställer sig
bakom en förlängning och rekommenderar medlemskommunerna att besluta i
enlighet med förslaget.
Ungdomsmottagningen är en lättillgänglig verksamhet där det finns möjlighet
till tidiga insatser utifrån ungas behov. I gemensamt inriktningsdokument är
verksamheten väl beskriven. Omsorgssektionen bedömer att Tranemo kommun
ska anta förslaget till förlängning av befintligt inriktningsdokument för
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland.

Barnkonventionen
Att anta förlängningen av inriktningsdokumentet bedöms vara positivt för unga
ur ett barnrättsperspektiv. Verksamheten är förenlig med och stödjer bl.a.
följande artiklar:
2 Icke-diskriminering – alla barn har lika värde och inget barn får diskrimineras.
3 Barnets bästa – vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första hand barnets bästa
beaktas.
6 Rätt till liv och utveckling – barnet ska erbjudas bästa möjliga förhållanden för
att kunna utvecklas bl.a. fysiskt, psykiskt och socialt.
12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd - alla barn har rätt att fritt uttrycka sin åsikt
i alla frågor som rör barnet i bl.a. sjukvårdsfrågor.
24 Hälsa och sjukvård – barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt
till sjukvård och rehabilitering.

Ekonomisk påverkan
Eventuella uppkomna kostnader tas inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-16
Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland, Boråsregionen
Protokollsutdrag § 47 220603 Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i
Västra Götaland, Boråsregionen
Inriktningsdokument UMO 2018-2022, Boråsregionen

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

Ekonomifunktionen
Boråsregionen: info@borasregionen.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelse 2022-06-16

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Angela Madsen Jonsson

Frida Jonassen

Sektionschef

Verksamhetsutvecklare

2022-06-14

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Rekommendation gällande Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i
Västra Götaland
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av
befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt
samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 3 juni 2022
och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag.
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2022-11-30 på info@borasregionen.se

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor
1 Protokollsutdrag
2 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022

Sammanträdesprotokoll
Direktionen
Datum: 2022-06-03
Sida 10 (19)

§ 47 Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland
Diarienummer: 2022/SKF0139

Beslut
Direktionen ställer sig bakom en förlängning av befintligt inriktningsdokument för
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock
längst till och med 2024. Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet
med förslaget
Sammanfattning
I Västra Götaland finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar.
Inriktningsdokumentet är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner och
ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna. Befintligt
inriktningsdokument gäller under perioden 2018 2022 och framtagande av uppdragshandling för
utvärdering och revidering av inriktningsdokumentet är påbörjat och planerat att tas upp i VVG och
SRO under juni 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan nuvarande
inriktningsdokument går ut. För att inte få något glapp och för att lokala avtal för
ungdomsmottagningar ska kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. VVG
ställde sig den 4 april bakom förslaget till förlängning och SRO ställde sig bakom förslaget den 28
april.
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av
befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt
samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024. VästKoms styrelse rekommenderar
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.
Expedieras till
Medlemskommunerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Inriktningsdokument för
UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland

Rekommenderat av politiska samrådsorganet,
SRO, för Västra Götalandsregionen och
VästKom åååå mm dd
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Inledning

Folkhälsan i Sverige utvecklas generellt positivt för befolkningen som helhet. Trots detta ökar
skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika grupper i samhället. Utvecklingen av unga
människors hälsa och välbefinnande skiljer sig från utvecklingen av hälsan befolkningen i
övrigt. Sedan1990-talet har ungdomsgenerationen haft en sämre hälsoutveckling än övriga
åldersgrupper framför allt när det gäller den psykiska hälsan.
Första ungdomsmottagningen i Sverige startades 1970, därefter spred sig idén om en
mottagning särskilt inriktad mot ungdomars fysiska och psykiska hälsa snabbt över landet.
Målet med ungdomsmottagningarna har allt sedan starten varit att arbetet ska präglas av en
helhetssyn på ungdomar. Området kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en
viktig del av arbetet. Mottagningarna har genom åren också fått en allt större utmaning i att
arbeta tydligare med psykisk hälsa och ungdomars levnadsvanor och livsvillkor. Idag är det
tvärprofessionella arbetssättet väl etablerat och fördelningen mellan medicinskt och
psykosocialt uppdrag relativt jämnt fördelat.
Målet för ungdomspolitiken i Sverige är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt
att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomstiden är en brytningstid
mellan barndom och vuxenlivet. Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv
och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomsmottagning är en viktig arena för att
kunna uppfylla det nationella målet och för att skapa jämlik hälsa inom Västra Götaland.
Ungdomar kan inte ses som en homogen grupp med lika uppväxtvillkor och förutsättningar.
Kunskap om vilka ungdomarna är och deras livsvillkor, behöver utvecklas ur flera aspekter
och ur ett ungdomsperspektiv. Behov av ökade och anpassade insatser för asylsökande och
andra nyanlända unga måste beaktas i ungdomsmottagningarnas uppdrag.
Detta inriktningsdokument är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49
kommuner. Inriktningsdokumentet bör ligga till grund för lokala avtal och överenskommelser
om ungdomsmottagning och ska vara känt av personalen vid ungdomsmottagningen.
Inriktningsdokumentet grundar sig på tidigare Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar
i Västra Götaland 2011-2015 och på Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM)
handbok.
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland har att följa gällande och för verksamheten relevant
lagstiftning samt författningar.
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Värdegrund

Mänskliga rättigheter
Vägledande för verksamheten är FN:s förklaring om mänskliga rättigheter.
Barnkonventionen
Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledandeför verksamheten: barnets rätt att inte
diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets
rätt att få uttrycka sina åsikter.
Diskrimineringsgrunderna
Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen. Ungdomar som söker sig till
mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet, deras frågor och problem ska
respekteras och tas på allvar. Ungdomarna ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett
likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till mottagningen oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Normmedvetet förhållningssätt
Ett normmedvetet förhållningssätt ska prägla verksamheten. Det innebär att personalen är
medveten om och ifrågasätter de normer som påverkar uppfattningar om vad som är
”normalt” och därmed oreflekterat kan uppfattas som önskvärt. Målet med
normmedvetenheten är att alla unga ska känna sig inkluderade och välkomna.
Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt
Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos individen
och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande arbete och
förhållningssätt bör ständigt lyftas och vara ett utvecklingsområde.
Det psykosociala perspektivet utgår från hur individens psykiska förutsättningar formas av
och samspelar med miljön. På ungdomsmottagningen är det psykosociala perspektivet
integrerat i alla besök, oavsett yrkeskategori. Det sker genom möten som utgår från en
helhetsyn där förståelse för ungdomen sker mot bakgrund av de sociala, psykologiska och
kulturella sammanshand den unge ingår i.
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Övergripande mål

•

Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och
vuxenliv.

•

Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars
behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus

•

Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.

•

Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och
behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk
helhetssyn ska prägla verksamheten.

•
•

Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras
Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas.
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Inriktning

Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för
alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska
vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter
till tidiga insatser.
Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt
hälsofrämjande och förebyggande arbete som är en del av det som ofta benämns som första
linjens hälso- och sjukvård. Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans.
Ungdomsmottagningarna behövs som ett led i att tillgodose ungdomars och unga vuxnas rätt
till hälsa. Många unga under 18 år söker sig själva till ungdomsmottagningarna.
Ungdomsmottagningarna har att följa gällande lagstiftning, barnkonventionen mm utifrån den
unges bästa.
Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge
information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk
och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma och medvetandegöra
riskfyllda levnadsvanor, såsom riskbruk av alkohol, droger, sex, spel mm
Verksamheten vid ungdomsmottagning ska utgå från lokala förutsättningar och ungdomars
behov och ha ett normkritiskt förhållningssätt. Kunskaper om ungdomars hälsa/ohälsa,
omvärld, levnadsvanor, livsvillkor och demografi identifieras dels på strukturell och
övergripande nivå, dels utifrån lokal kunskap.
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Verksamhetens innehåll

5.1 Målgrupp
Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de likheter och
olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. Ungdomsmottagningen är
till för alla unga till och med 24 år.
5.2 Ungdomsmottagningens huvudområden:
• Levnadsvanor och livsvillkor
• Samlevnad och relationer
• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• Psykisk hälsa

5.3 Insatser vid ungdomsmottagning:
• bedöma om ungdomsmottagning är rätt vårdnivå
• rådgivande, stödjande och behandlande arbete på mottagningen, individuellt eller i
grupp
• utåtriktat arbete på gruppnivå, t.ex. besök av klasser, besök på skolor och andra arenor
för unga
• erbjuda adekvat kunskap om sexualitet
• stärka ungdomar i deras naturliga nyfikenhet kring sexualiteten samt stödja deras
självkänsla och integritet
• erbjuda kondomsamtal, preventivmedelssamtal och förskrivning av preventivmedel
• förebygga och ge stöd vid oplanerad/oönskad graviditet samt vid abort
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•
•
•
•
•
•

samtala om sexuellt överförbara sjukdomar (STI, dvs Sexual Transmitted Infections) i
det utåtriktade arbetet och vid individuella besök
smittspåra
arbeta med ungdomars fysiska och psykiska utveckling samt kroppsuppfattning och
självbild
uppmärksamma ohälsa och erbjuda korttids råd, stöd, motiverande/bearbetande samtal
kring sociala problem, psykisk ohälsa samt risk- och missbruk,
göra bedömningar, tidiga insatser och korttidsbehandling vid lindrig psykisk ohälsa (ej
läkemedelsbehandling), inom ramen för ungdomsmottagningens profil som
lättillgänglig lågtröskelverksamhet.
hänvisa/lotsa/remittera till annan aktör/vårdgivare/vårdnivå vid behov

5.4 Verksamhetsformer
• Drop-in-mottagning
• Individuella besök
• Gruppverksamhet
• Telefonrådgivning
• Utåtriktat arbete och informationsarbete
• Digitala tillgänghetslösningar och e-tjänster
5.5 Utåtriktat arbete och informationsarbete
Ungdomsmottagningarna ska i sitt utåtriktade arbete eftersträva att finnas där ungdomarna är.
Alla ungdomar ska känna till var ungdomsmottagningen finns och ha vetskap om vad de kan
få hjälp med på mottagningen. Minst en gång under högstadietiden ska alla elever få göra ett
besök på ungdomsmottagning för att få information om verksamheten. Utöver detta är det
angeläget att på högstadie- och gymnasienivå arbeta i en strukturerad form där ungdomarna
aktivt får möjlighet att diskutera olika ämnen inom sexuell och reproduktiv hälsa,
levnadsvanor samt psykisk hälsa. Ungdomsmottagningens utåtriktade arbete kan även
inkludera yngre åldrar.
5.6 Kompetens
Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och förutsättningar. Rätt
kompetens hos personalen krävs för att göra adekvata bedömningar och för att vid behov lotsa
den unge vidare till andra instanser För att definieras som ungdomsmottagning ska
personalgruppen bestå av barnmorska, kurator/socionom och/eller psykolog samt läkare (i
första hand specialist i allmänmedicin). Tillgång till läkare kan för mindre mottagningar ske
genom samverkan (se 6.1 organisationsmodell). Mottagningarna kan ha tillgång till andra
personalkategorier som till exempel sjuksköterska, undersköterska och/eller administrativ
personal.
En central förutsättning för ungdomsmottagningens verksamhet är att företrädare för de
medicinska, sociala och psykologiska kompetenserna har nära samarbete och
tvärprofessionellt arbetssätt.
Fördelningen mellan de psykosociala/psykologiska och medicinska kompetenserna ska vara
jämnt fördelade. För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver
uppdraget specifik kompetens om ungdoms- och genusperspektiv, biologiska, psykologiska,
sociala aspekter på tonårsutveckling, sexualitet och könsidentitet.
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5.7 Valfrihet
Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom Västra Götaland.
Det innebär att alla ungdomsmottagningar ska ta emot ungdomar från hela Västra Götaland.
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Resursnivå

Den resursnivå där en lägsta service och kvalitetsnivå uppnås, upprätthålls vid ett
befolkningsunderlag på 3250 ungdomar inom målgruppen 13-24 år, när
ungdomsmottagningen bemannas med motsvarande:
• Barnmorska 1,0 tjänst
• Kurator/socionom och/eller psykolog 1,0 tjänst
• Läkare 0,1 tjänst
För mottagningar med antalet unga i målgrupp som understiger 3250 i sitt närområde, räknas
resurserna proportionerligt enligt ovan.
6.1 Organisationsmodell
För öka förutsättningarna för unga i hela länet att få tillgång till en ungdomsmottagning i sin
hemkommun och för att nå ovanstående resursnivå, byggs i Västra Götaland en
organisationsmodell för ungdomsmottagningar i tre nivåer: huvud-, bas och närmottagning.
Nivåstruktureringen görs för att trygga resurser och kompetenser även för de mindre
mottagningarna. Syftet är att öka förutsättningarna för en jämlik vård, utifrån lokala
anpassningar.
Huvudmottagning
• drop-in och tidsbokning
• kompetens på mottagningen med uppdrag att även vara en resurs för mindre
mottagningar; barnmorska, kurator, psykolog, allmänläkare, gynekolog
• egen lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet
Vid en huvudmottagning kan även andra yrkeskategorier finnas t.ex. psykoterapeut,
sjuksköterska med vidareutbildning inom tex psykisk hälsa, STI, andrologi och sexologi.
Basmottagning
• drop-in och tidsbokning
• lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet
• kompetens med uppdrag att även vara en resurs för mindre mottagningar; barnmorska,
kurator.
• Tillgång till psykolog och övriga kompetenser som finns vid huvudmottagningar.
Närmottagning
• drop-in och tidsbokning.
• erbjuda lokaler som passar de unga
• kompetens ska minst bestå av barnmorska och kurator/socionom.
• Tillgång till läkare och övriga kompetenser som finns vid huvud - och
basmottagningar.
• kan vara mobil
Detta är lägsta nivå.
För läkarkompetens kan vid behov samverkan ske med vårdcentral där ungdomen är listad.
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Samverkan

Verksamheten vid ungdomsmottagningarna bygger på en aktiv samverkan mellan kommun
och region. Samverkan ska ske både på individuell, övergripande och organisatorisk nivå.
Det innebär ömsesidig samverkan med andra aktörer både lokalt, delregionalt och regionalt i
frågor som rör barns och ungdomars välbefinnande.
Samverkan mellan ungdomsmottagning och aktörer på orten såsom socialtjänst, hälso- och
sjukvård, skola, folkhälsoråd och föreningsliv med flera är en förutsättning ett gott
omhändertagande, både i individärenden och på organisatorisk nivå. Samverkan på
organisationsnivå kan företrädesvis ske i Vårdsamverkan på lokal, delregional och regional
nivå.
Samverkan mellan respektive ungdomsmottagning behöver utvecklas för en ökad
tillgänglighet för ungdomar, som anpassas efter ungdomars behov och de lokala
förutsättningarna.
För ungdomsmottagningens verksamhet bör samverkan och samordning prioriteras för att nå
speciellt utsatta ungdomar.
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Huvudmannaskap och samverkansavtal

Kommun och region har genom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) ett befolkningsansvar. När det gäller ungdomsmottagningarna innebär detta ett
gemensamt ansvar för psykisk hälsa, förebyggande, uppsökande och utåtriktade insatser för
barn och ungdomar. Ungdomsmottagningen har genom sin lågtröskelprofil möjligheten att
vara en resurs i att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt främja vuxenblivandet. Att
samverka i ungdomsmottagningarna är en del av kommunernas och Västra
Götalandsregionens gemensamma arbete med att utjämna skillnader i hälsa och
socioekonomiska förutsättningar.
Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region – var för sig eller
tillsammans/delat. Den vårdgivare som får uppdraget kan vara kommun, region eller privat
vårdgivare. Det åligger dock regionen att ha det medicinska ledningsansvaret, enligt Hälsooch sjukvårdslagen.
8.1 Lokala samverkansavtal
För att reglera samverka och ansvarsfördelning samt och förankra varje ungdomsmottagning
lokalt, tecknas lokala samverkansavtal mellan respektive kommun/avtalspart och Västra
Götalandsregionen.
Lokala avtal bör innehålla:
• verksamhetens innehåll (kompetenssammansättning, öppettider, tilläggsuppdrag mm)
• driftansvar (ledning, planering, uppföljning och redovisning av verksamheten)
• ledning av verksamheten, inklusive arbetsledarroll och arbetsmiljöansvar
• hälso- och sjukvårdsansvaret (om annan än Västra Götalandsregionen är driftansvarig)
• former för strukturell samverkan, både lokalt, delregionalt och regionalt
• hänvisning till föreliggande inriktningsdokumentet som styrdokument för verksamheten
• finansiering
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•

redogörelse för hantering då parterna inte är överens

8.2 Ekonomisk fördelningsprincip i lokala samverkansavtal
Enligt ovan bör de lokala avtalen redogöra för samverkansparternas respektive finansiering
för varje ungdomsmottagning. Varje avtalspart är suverän och kan genom förhandling komma
överens om lämplig fördelning efter lokal anpassning
En princip för finansiell fördelning mellan parterna bör spegla respektive parts ansvar och
ambition. En sådan fördelningsprincip grundas på respektive organisations ansvar, nyckeltal
för bemanning och kompetens, samt ungdomsmottagningens uppdrag.
Syftet med en fördelningsprincip är att ge parterna stöd i den lokala dialogen.
En riktlinje för ekonomisk fördelningsprincip gällande region- och kommunersättning i de
lokala samverkansavtalen om ungdomsmottagningar kan vara 75/25, enligt följande:
•

•

•

Uppdrag och åtagande.
Ungdomsmottagningarnas uppdrag och åtagande beskrivs under punkten 5.3: ”Insatser
på ungdomsmottagning”. Insatserna fördelas ca 50 procent medicinskt uppdrag och ca
50 procent psykosocialt/psykisk hälsa- uppdrag.
Bemanning
Måltal för kompetens och bemanning beskrivs under punkt 6: ”Resursnivå”, och följer
beskrivningen av ”Insatser på ungdomsmottagning”, det vill säga 50 procent
medicinsk kompetens och 50 procent psykosocial/psykisk hälsa-kompetens.
Ansvar
Västra Götalandsregionen ansvarar för medicinsk personal och uppdrag. Ansvar och
uppdrag inom det psykosociala perspektivet och för psykisk hälsa är gemensamt,
vilket innebär 50/50 mellan kommun och region.

Sammantaget ger beräkningarna ovan den finansiella fördelningsprincipen 75/25.
Kostnader för lokalhyra, laboratorie/provtagning, preventivmedel, tolk, verksamhetutvecklare,
chef, IT och OH tillkommer och ingår i den totala finansieringen.
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Avgifter

För besök hos hälso- och sjukvårdspersonal på ungdomsmottagning ska patientavgift erläggas
i enlighet med beslut i Västra Götalandsregionen.

10 Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar
Verksamhetschef ska finnas för varje ungdomsmottagning. Verksamhetschefen ska svara för
att verksamheten har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vårdkvalitet,
hög patientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet. Den huvudman som är arbetsgivare
ansvarar för att verksamhetschefen har kompetens för uppgiften och att medicinskt
ledningsansvarig finns.

11 Dokumentation och kvalitetssäkring
Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning. Arbetsuppgifterna avgör om
dokumentation i patientjournalen ska ske. All personal oavsett huvudman som ger råd, stöd
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eller behandling individuellt är skyldiga att dokumentera i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen, eftersom ungdomen då är att betrakta som patient. I de fall personal anställda
av kommunen utför arbetsuppgifter som rådgivning och samtal kring psykisk ohälsa,
abortsamtal, STI-rådgivning etc. kan tillgång till patientjournalen säkerställas genom
tecknandet av ett uppdragsavtal om tillgång till vårdgivarens vårddatasystem.
Ungdomar ska informeras om sekretessreglerna och på vilket sätt deras besök dokumenteras.
Information ska lämnas på det sätt som anges i gällande lagstiftning.

12 Uppföljning och resultat
Ungdomsmottagningarna ska analysera och synliggöra verksamhetens kvalitet och resultat.
Uppföljningen ska ske utifrån det som gäller i överenskommelser och/eller avtal.
Uppföljningen bör kunna följas över tid. Besöks- och åtgärdsregistrering ska redovisas i
regionens vårddatabas.
Kundenkäter ska redovisas och ungdomars synpunkter ska belysas och beaktas.
Båda samverkansparter har i uppdrag att samverka utifrån samverkansavtal, gällande
uppföljning och resultat årligen.

13 Utvecklingsarbete
Fortsatta utvecklingsarbeten behöver göras för ungdomsmottagningarna.
• Enhetlig avtalsmall för samverkansavtal inom Västra Götaland, som ett stöd när lokala
samverkansavtal ska tecknas.
• IT samt dokumentation ur juridisk synvinkel behöver klargöras
• Samverkan behöver utvecklas inom ramen för Vårdsamverkan på olika nivåer. Vid
behov kan partsgemensamma arbetsgrupper tillsättas.
• En regionövergripande uppföljning av fördelningsprincipen samt resursfördelning bör
göras.
• Länsgemensam uppföljning av mottagningarnas kvalitet utifrån kvalitetsmått bör
göras årligen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-08-25

§ 42 Läsårstider KS/2021:84
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

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

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

Ärendet
Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads
kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. Beslut om läsårstider fattades i
Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 68 och beslut om justering fattades i Kommunstyrelsen 202203-28 § 75. Med anledning av Nationella prov för gymnasiet den 17 maj som var en beslutad
planerings- och lovdag behöver beslutet fattas på nytt. I det nya förslaget är det den 21 april
som blir en planerings- och studiedag istället för 17 maj.

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

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-29
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 68
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-28, § 75
Läsårstider, lov- och studiedagar för läsåret 2022/2023 Justerad NP

Föredragning och debatt
Sektionschef Julio Garcia Atterström föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-08-25

Status

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Datum: 2022-03-01

Läsårstider och lov/studiedagar läsåret 2022–2023
Elever Läsår 178 dagar

Lärare Arbetsår 194 dagar

Ht. 2022
Ti 16 aug. – to 22 dec.

Ht. 2022
Ti 16 aug – to 22 dec

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

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

Vt. 2023
Ti 10 jan. – Fr 9 juni
Lovdagar 2023
Må 13 febr. – Fr 17 febr. (v 7)
Må 6 mars
Ti 11 april – fr 14 april (v 15)
Fr 21 april
Fr 19 maj
Må 5 juni
Helgdagar
Fr 7 april Långfredag
Må 10 april Annandag Påsk
Må 1 maj
To 18 maj Kristihimmelsfärdsdag
Ti 6 juni Sveriges Nationaldag

Förskola/Fritidshem
Planering/kompetensutveckling/studiedagar 2022
Fr 12 aug (FO Tranemo)
Må 15 aug
On 30 nov Förskola: Länghem, Limmared, Dalstorp,
Grimsås, Nittorp, Ljungsarp, Ambjörnarp, Sjötofta,
Uddebo. Fritidshem: Nittorp, Ljungsarp,
Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo
Vt. 2023
Ti 10 jan. – Fr 9 juni
Planering/kompetensutveckling/studiedagar 2023
Må 9 jan.
Må 6 mars
Fr 21 april
Må 12 juni – Må 19 juni
Tjänstgöringsfria dagar 2023
Må 13 febr. – Fr 17 febr. (v 7)
Ti 11 april – Fr 14 april (v 15)
Fr 19 maj
Må 5 juni
Helgdagar
Fr 7 april Långfredag
Må 10 april Annandag Påsk
Må 1 maj
To 18 maj Kristihimmelsfärdsdag
Ti 6 juni Sveriges Nationaldag
Förskola/Fritidshem –
Planering/kompetensutveckling/studiedagar 2023
Må 6 mars
On 17 maj

Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26
Telefon: 0325-57 60 00
E-post: kommun@tranemo.se www.tranemo.se

1 (2)

Semesterstängda veckor
28–31 (11 juli-7 augusti) Några enheter har öppet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 111 Riktlinjer för internkontroll 2022 KS/2022:241
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner reviderade riktlinjer för internkontroll.

•

Upphäver policy för internkontroll.

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
Riktlinjer för internkontroll ska fungera som en vägledning samt ett stöd för såväl politiker
som tjänstepersoner i dess arbete med den interna kontrollen.
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och att säkerställa att
kommunstyrelsen, förvaltningen och bolagen upprätthåller en tillfredställande
internkontroll. Syftet är också att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet,
att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt
utveckla verksamheten.
Revidering
Nuvarande riktlinjer för internkontroll löper ut under år 2022. Förvaltningen har genomfört
en översyn av riktlinjerna i enlighet med ”riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument”.
Tre avsnitt är tillagda i de uppdaterade riktlinjerna, dessa är avsnitt 3.3 VD på bolag, 4.1 intern
kontrollplan och avsnitt 4.2 uppföljningsrapport. Dessa är markerade med gult. I övrigt är
enbart små redaktionella ändringar genomförda jämfört med tidigare riktlinjer.
I samband med översyn av riktlinjerna har även en översyn av Tranemo kommuns policy för
internkontroll genomförts. Förvaltningen bedömer efter översynen att policyn inte fyller
någon funktion som inte upptas i riktlinjerna. Förvaltningen föreslår därför att policyn för
internkontroll upphävs.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-05.
Riktlinjer för internkontroll.
Policy för internkontroll (KS/2017:561).
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

Föredragning och debatt
Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Tobias Edoff
Planeringschef
Datum: 2022-05-05
Dnr: KS/2022:241

Tjänsteskrivelse - riktlinjer för intern kontroll
Förslag till beslut
•

Godkänner reviderade riktlinjer för internkontroll.

•

Upphäver policy för internkontroll.

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
Riktlinjer för internkontroll ska fungera som en vägledning samt ett stöd för
såväl politiker som tjänstepersoner i dess arbete med den interna kontrollen.
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och att säkerställa att
kommunstyrelsen, förvaltningen och bolagen upprätthåller en tillfredställande
internkontroll. Syftet är också att främja en fungerande ledning av kommunens
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor
samt att kontinuerligt utveckla verksamheten.
Revidering
Nuvarande riktlinjer för internkontroll löper ut under år 2022. Förvaltningen har
genomfört en översyn av riktlinjerna i enlighet med ”riktlinjer för Tranemo
kommuns styrdokument”. Tre avsnitt är tillagda i de uppdaterade riktlinjerna,
dessa är avsnitt 3.3 VD på bolag, 4.1 intern kontrollplan och avsnitt 4.2
uppföljningsrapport. Dessa är markerade med gult. I övrigt är enbart små
redaktionella ändringar genomförda jämfört med tidigare riktlinjer.
I samband med översyn av riktlinjerna har även en översyn av Tranemo
kommuns policy för internkontroll genomförts. Förvaltningen bedömer efter
översynen att policyn inte fyller någon funktion som inte upptas i riktlinjerna.
Förvaltningen föreslår därför att policyn för internkontroll upphävs.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-05.
Riktlinjer för internkontroll.
Policy för internkontroll (KS/2017:561).

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

Slutinstans
Kommunstyrelsen.

Status

Carita Brovall

Tobias Edoff

Kommunchef

Planeringschef

RIKTLINJER

Riktlinjer för internkontroll

1

Styrdokument
Handlingstyp: Riktlinjer för internkontroll
Diarienummer: KS/2022:241
Beslutas av: Kommunstyrelsen
Fastställelsedatum:
Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben
Revideras: Minst vart 4:e år
Följs upp av: Kommunledningsstaben
Tidigare versioner: KS/2018:450
Giltig t o m:
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1

Inledning

Detta dokument ska fungera som en vägledning samt ett stöd för såväl politiker som
tjänstepersoner i dess arbete med den interna kontrollen. Tjänstepersoner avser både
anställda inom primärkommunen som kommunens bolag.

2

Syfte

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och att säkerställa att
kommunstyrelsen, förvaltningen och bolagen upprätthåller en tillfredställande
internkontroll.
Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att
kontinuerligt utveckla verksamheten.

3

Riktlinjer för internkontroll

3.1

Kommunstyrelsen

Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda,
samordna, styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. I detta
ingår att lämna råd, ge anvisningar, göra påpekanden och om nödvändigt, lämna förslag
till fullmäktige om förändringar. Kommunstyrelsen har också ansvaret att tillse att det
finns en god intern kontroll i kommunkoncernen.

3.2

Sektionscheferna

Sektionscheferna ansvarar för att de planerade kontrollerna blir genomförda och
rapporterar till kommunstyrelsen.
Sektionschefen inom respektive sektion är den person som ska leda arbetet med den
interna kontrollen och se till att detta görs på ett så effektivt sätt som möjligt.
Det åligger även sektionschefen att informera sina medarbetare om den interna
kontrollen.

4

3.3

VD på bolag

VD på kommunens bolag ansvarar för att de planerade kontrollerna blir genomförda och
rapporterar till bolagsstyrelsen.
VD är den person som ska leda arbetet med den interna kontrollen och se till att detta
görs på ett så effektivt sätt som möjligt.
Det åligger även VD att informera sina medarbetare om den interna kontrollen.

3.4

Alla anställda

Alla medarbetare har ett ansvar att arbeta mot de mål som satts upp för verksamheten
samt följa de policys och riktlinjer som har beslutats.
Fel och brister som uppmärksammas vid internkontroll ska dokumenteras och utredas.

4

Styrning och uppföljning av internkontroll

Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen.
Styrningen sker genom riskbedömning som senare ligger till grund för planering av
kontroller.
Sektionschefer samt VD på bolag är ansvariga för de kontroller som ska genomföras
inom respektive sektion/bolag. Den personal som utför kontrollerna är ansvarig för att
rapportera eventuella avvikelser till närmast överordnad chef.

4.1

Intern kontrollplan

Granskningsåret för den interna kontrollen ska vara verksamhetsåret, 1 januari – 31
december.
Kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår, senast 1 mars, anta en särskild plan för
kommande periods granskning av den interna kontrollen.

4.2

Uppföljningsrapport

En särskild uppföljningsrapport för intern kontroll upprättas och rapporteras till
kommunstyrelsen efter årets slut.

5

Det är Sektionschef/VD på bolag som ansvarar för att kontroller och eventuella åtgärder
inom respektive sektion/bolag genomförs. Planeringschefen ansvarar för att
uppföljningsrapporten upprättas och att planera in rapporteringen till Kommunstyrelsen.
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Policy

Internkontroll

1

Styrdokument
Handlingstyp: Policy för internkontroll
Diarienummer: KS/2017:561
Beslutas av: Kommunfullmäktige
Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 130
Dokumentansvarig: Kvalitetsstrateg, Ekonomifunktionen
Revideras: Minst vart 4:e år
Följs upp av: Kommunfullmäktige
Tidigare versioner:
Giltig t o m: 2022
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Ansvar och uppföljning
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3

1

Syfte

Syftet med Policyn är att tydliggöra ansvarsfördelningen och att säkerställa att
kommunstyrelsen och förvaltningen upprätthåller en tillfredställande internkontroll.
Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att
kontinuerligt utveckla verksamheten.
Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen i
kommunen.

2

Policy

2.1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvaret för att kommunövergripande reglementen, styrdokument etc. upprättas. Kommunstyrelsen har också ansvaret att tillse att det finns en
god intern kontroll hos kommunens förvaltningar.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från uppföljningsrapporten utvärdera
kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs besluta
om sådana.

2.2

Sektionscheferna

Inom en sektions verksamhetsområde ansvarar sektionschefen för att förvaltningsspecifika anvisningar etc. utformas så att en god internkontroll kan upprätthållas.
Sektionschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god
internkontroll.

2.3

Alla anställda

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad
chef.

2.4

Styrning och uppföljning av internkontroll

Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom kommunens verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ska som
grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten.

4

Riskbedömningarna ska uppdateras årligen eller i samband med större förändringar i
verksamheten.

2.5

Intern kontrollplan

Granskningsåret för den interna kontrollen ska vara verksamhetsåret, 1 januari – 31
december.
Kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår, senast 1 mars, anta en särskild plan för
kommande periods granskning av den interna kontrollen.

3

Ansvar och uppföljning

Kommunfullmäktige ansvarar för att besluta om policyn och eventuella revideringar av
policyn.
Kommunstyrelsens ansvar framgår i policyn ovan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 112 Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT
KS/2022:332
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

•
•

Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01
under förutsättning att kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun fattar
motsvarande beslut.
Godkänner Samverkansavtal IT och kan därmed undertecknas av behörig
firmatecknare.
Avveckla Samverkansnämnd IT i samband med att innevarande mandatperiod löper
ut 2022-12-31.

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

Sammanfattning av ärendet
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan.
När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till
avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo Kommun) har en väl
etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras
genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i
kommunen.
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023.

Ärendet
På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När
Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till
avtalssamverkan.
Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk
drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

Syftet med utredningen
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för uppdraget genom
att belysa olika perspektiv.

Sammanfattning av utredningen
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt som en
ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT reglemente regleras
nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I samverkansavtalet står bland
annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad utförarnämnd vars uppgift är att följa det
ramuppdrag som respektive kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.”
På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under novembermötet
bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året genomförs olika föredragningar kring
IT-relaterade frågor på nämndens begäran.
Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till samverkansnämnden.
Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag delegerade till sig.
Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv:
•

Politik

•

Verksamhetsnytta

•

IT-samverkan

•

Juridik

•

Ekonomi

Inget av perspektiven möter hinder för att övergå från nämndssamverkan till
avtalssamverkan.

Utredningens slutsats/rekommendation
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda
med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det
tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på
samma sätt som andra stödfunktioner i kommunen.
Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som
avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade.
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa
avtalssamverkan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

Barnkonventionen
Avtalsformen för IT-samverkan har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Att övergå från en nämndssamverkan till en avtalssamverkan har ingen ekonomisk
påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-22
Avtal IT-samverkan
Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan
Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07

Föredragning och debatt
Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ulricehamns kommun

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Tobias Edoff
Planeringschef
Datum: 2022-06-22
Dnr: KS/2022:332

Tjänsteskrivelse - övergång från nämndssamverkan till
avtalssamverkan för IT
Förslag till beslut
•

•
•

Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start
2023-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i Ulricehamns
kommun fattar motsvarande beslut.
Godkänner Samverkansavtal IT och kan därmed undertecknas av behörig
firmatecknare.
Avveckla Samverkansnämnd IT i samband med att innevarande
mandatperiod löper ut 2022-12-31. I samband med detta upphävs
reglemente för samverkansnämnd IT, antaget av kommunfullmäktige
2016-12-12 § 140.

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

Sammanfattning av ärendet
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan.
När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet
till avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo
Kommun) har en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är
nöjda med. Samverkan regleras genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir
det tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och
följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i kommunen.
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och
skapa avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023.

Ärendet
På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda
om IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan.

När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet
till avtalssamverkan.
Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta
teknisk drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och
verksamhetsstöd.

Syftet med utredningen
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för
uppdraget genom att belysa olika perspektiv.

Sammanfattning av utredningen
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt
som en ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT
reglemente regleras nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I
samverkansavtalet står bland annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad
utförarnämnd vars uppgift är att följa det ramuppdrag som respektive
kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.”
På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under
novembermötet bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året
genomförs olika föredragningar kring IT-relaterade frågor på nämndens begäran.
Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till
samverkansnämnden. Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag
delegerade till sig.
Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv:
•

Politik

•

Verksamhetsnytta

•

IT-samverkan

•

Juridik

•

Ekonomi

Inget av perspektiven möter hinder för att övergå från nämndssamverkan till
avtalssamverkan.

Utredningens slutsats/rekommendation
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda
kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom
att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra
stödfunktioner i kommunen.
Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som
avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade.
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och
skapa avtalssamverkan.

Barnkonventionen
Avtalsformen för IT-samverkan har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Att övergå från en nämndssamverkan till en avtalssamverkan har ingen
ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-22
Avtal IT-samverkan
Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan
Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07

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

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Kommunfullmäktiges beslut.

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall

Tobias Edoff

Kommunchef

Planeringschef

Samverkansavtal IT
1. Bakgrund och inledning

Ulricehamns kommun och Tranemo kommun är beroende av funktionell IT och digitaliseringsstöd för de
kommunala verksamheterna. Kommunerna har samverkat kring IT genom nämndsamverkan sedan 2010.
I och med att samhälle och teknik har förändrats har IT-samverkan utökats till stöd i digitalisering främst
utifrån vissa plattformar som driftas av IT. Under 2022 fattades beslut om att samverkan ska övergå från
nämndsamverkan till avtalssamverkan i enlighet med kommunallagen kap 9 § 37.
Avtalet är utformat på sådant sätt att det kan ligga till grund för utökad samverkan med fler kommuner.
Ulricehamns kommun är värdkommun för samverkan. Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna,
se punkt 2 Avtalsparter och kontaktpersoner, inom IT och digitaliseringsområdet (nedan kallat IT).

2. Avtalsparter och kontaktpersoner

Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

Parter
Ulricehamns kommun
Tranemo kommun

Organisationsnummer
212000-1579
212000-1462

Kontaktperson

Sektorchef service
Planeringschef

3. Syfte och omfattning

Den gemensamma IT-verksamheten syftar till att ge verksamheterna ett så effektivt och kvalitativt
IT-stöd som möjligt. Samverkan ska stödja verksamheternas digitala satsningar. I samverkan får vi:
• En kostnadseffektiv säker drift och utveckling med delning av support och stöd
• Utveckling tillsammans som bidrar till robusthet och hög kvalitet
• Bättre möjlighet att kompetensförsörja IT-verksamheten
En utmaning inom IT-området är att klara den allt högre grad av digitalisering som de kommunala
verksamheterna kräver utefter den utveckling som sker i samhället och i omvärlden. Detta ställer i sin tur
krav på ett ändamålsenligt IT-stöd. Förändringar och nya utvecklingsprojekt ska prövas om de kan införas
gemensamt och samordnas mellan kommunerna. Detta för att nå fördelar gällande drift, effektivitet och
ekonomi där det är lämpligt. En annan viktig aspekt i samverkan är att få bättre användning av
gemensamma resurser, nyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta
kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker kommunerna möjligheten att ge god och
korrekt service till invånare samt ökar möjligheten till effektivare interna processer.
Den gemensamma IT-samverkan utför verksamhet i enlighet med det ramuppdrag, se punkt 4
Organisation och beslutsbefogenheter, som respektive ansvarig nämnd beslutar om för varje
verksamhetsår.

4. Organisation och beslutsbefogenheter

För IT-samverkan gäller följande organisation. Den nämnd som har delegerats ansvar av
kommunfullmäktige för IT-verksamheten i respektive kommun har det politiska ansvaret för
IT-samverkan.
Detta samverkansavtal utgör de övergripande ramarna för IT-samverkan. Årligen bereds ett ramuppdrag
som mer i detalj beskriver verksamhet IT:s uppdrag för det kommande året. Beslut om ramuppdraget
med tillhörande prislista fattas i respektive nämnd på årets första möte. Ramuppdraget reglerar
exempelvis öppettider, mål utifrån handläggningstider samt utbud av IT-relaterade tjänster. Ambitionen
är att kommunerna ska ge så lika uppdrag till IT som möjligt. Ramuppdraget arbetas fram av IT-styrgrupp
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genom IT-forum utveckling, IT-forum drift samt i dialog med verksamheter och verksamhet IT.
En för kommunerna gemensam IT-organisation upprätthålls för att på tjänstemannanivå samordna
IT-frågorna inom kommunerna. Samverkansorganisationen beskrivs i överenskommelse
”Samverkansorganisation IT” och beslutas av kommunchef hos respektive part. Utgångspunkten är att
samverkansorganisationen består av IT-styrgrupp, IT-forum drift och IT-forum utveckling. IT-styrgruppen
är ett beslutande organ på tjänstemannanivå. IT-forum utveckling hanterar och samordnar
utvecklingsfrågor. Större utvecklingsinitiativ bereds för beslut i IT-styrgruppen. IT-forum drift hanterar
frågor som uppkommer kring operativ IT-drift. Vid behov bereder IT-forum drift frågor till IT-styrgruppen
för beslut.
IT-styrgruppen består som minst av kommunchef för respektive kommun, kontaktpersoner för
IT-samverkan, se avsnitt 2 Avtalsparter och kontaktpersoner, och IT-chef. IT-styrgruppen kan därefter
själva besluta om att komplettera IT-styrgruppen med andra relevanta funktioner. Ordförandeskapet
roterar mellan samverkanskommunerna. Vid beslut eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen
är eniga. Om enighet inte kan uppnås tillämpas enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen har
utslagsröst.
Värdkommunen är arbetsgivare för den personal som ingår i den gemensamma IT-verksamheten.
Huvudkontoret ligger i värdkommunen. Det åligger värdkommunen och samverkanskommunen att mot
ersättning tillhandahålla erforderliga lokaler för verksamheten. Det åligger värdkommun och
samverkanskommun att finansiera framdragning av fiber till samtliga verksamhetsadresser och i dessa
ordna fastighetsnät (datanät plus el) i samverkan med IT-verksamheten. Detta sker oftast vid
nyetablering, men behöver också ske vid flytt av verksamhet till annan byggnad. IT-verksamheten
anskaffar aktiv nätverksutrustning (t ex switchar och UPS) och hyr färdigetablerad fiber.

5. Kostnadsfördelning och ersättning

IT-verksamheten finansieras som en resultatenhet. Värdkommunen ska årligen i samråd med
samverkansparterna fastställa årsbudget och investeringsbudget för den gemensamma verksamheten.
Arbetssättet där tjänsterna prissätts kallas för tjänstefiering och resulterar i en prislista. Prislistan ska
spegla de tjänster som beskrivs i ramuppdraget och prislistan beslutas som en bilaga till ramuppdraget.
Prislistan förvaltas av IT-chef tillsammans med en tjänstefieringsgrupp med representanter från
respektive samverkande part.
Kostnaderna fördelas enligt följande principer:
1. Gemensamma resurser så som IT-chef och andra beslutade roller och resurser kopplat till
utveckling, lokaler/datorhallar, lokalvård, energi, kyla och släckningsutrustning delas lika mellan
kommunerna
2. Kostnader för applikationsdrift (ekonomisystem, personalsystem osv.) fördelas per system
utifrån antal användare i respektive kommun
3. Kostnader för drift av datorarbetsplatser, surfplattor, elevdatorer, lärardatorer, skrivare och
kopiatorer fördelas per prissatt enhet
4. Kostnader för fast telefoni fördelas per prissatt enhet
Kostnadsfördelningen baseras i grund på kommunens storlek utifrån antal användare och enheter.
En indikator på kostnadsfördelningen mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun är att
Ulricehamns kommun står för 64% av kostnaderna och Tranemo kommun för 36% av kostnaderna
(2022). Kostnadsnivåer samt kostnadsfördelningen mellan kommunerna styrs av kommunernas
ambitionsnivå inom verksamhetsområdet tillsammans med kostnadsutvecklingen över tid. Indikatorn ses
över årligen.
Kostnaderna faktureras respektive part i förskott per tertial (tre gånger per år). Betalningsvillkor 30 dagar
från mottagen faktura. Centrala kostnader som debiteras en gång per år och vidareförmedling av
IT-produkter faktureras löpande. Eventuellt överskott/underskott fördelas enligt indikatorn. Parterna ska
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meddela värdkommunen sina faktureringsuppgifter. Samverkanskommunen har rätt till löpande insyn i
verksamhet IT. Ekonomisk redovisning avseende utfall och prognos sker i samband med
månadsuppföljning.

6. Egendom/inventarier

Det åligger värdkommunen att finansiera den utrustning som sedan den gemensamma verksamheten hyr
ut till respektive verksamhet och användare. IT-utrustning som är belagd med hyra får inte säljas vidare.
Den egendom och de inventarier som används i verksamheten tillhör värdkommunen. Eventuell
överföring av egendom och inventarier sker mot restvärde. Den samverkande kommunen ska godkänna
en sådan överföring av egendom och inventarier.
Anskaffning av IT-utrustning (nätverksprodukter, datorarbetsplats, surfplatta, skrivare, kopiator,
smartphone, smart-TV och andra liknande produkter) ska undantagslöst ske inom ramen för IT:s
verksamhetsområde. Detta för att säkerställa avtalstrohet och att register förs över de fysiska enheter
som innehåller eller visar kommunal information.
När verksamhet har behov av att anskaffa digital utrustning ska dialog alltid ske med verksamhet IT för
att säkerställa att utrusningen kommer kunna användas på ett säkert och avsett sätt.

7. Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av IT-verksamheten sker genom en årlig redovisning och hanteras i den ordinarie
uppföljningsprocessen för respektive kommun. Redovisningen ska färdigställas i tid för att kunna
hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess.
Underlagen ger förutsättningar för kommunstyrelsen att tillgodogöra sin uppsiktsplikt i enlighet med kap
6 § 1 kommunallagen (KL) och rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt kap 9 § 38 KL.

8. Inträde i IT-samverkan

För part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede är ett inträde möjligt under förutsättning att
alla parter i samverkan godkänner den nya samverkansparten. Inträdet sker till självkostnadspris och
utifrån gällande kostnadsmodell.
Inträdes av ny part ska godkännas av respektive kommunfullmäktige i samband med att avtalet justeras
för att omfatta ny part.

9. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga parter genom behörig
företrädare som har delegation att underteckna detta avtal för att vara gällande.
Ändringar och tillägg som i grund ändrar förutsättningarna för samverkan ska godkännas av respektive
kommunfullmäktige.

10. Omförhandling av samverkansavtalet

Om förutsättningarna för samarbete enligt detta avtal avsevärt förändras på ett påtagligt sätt ska avtalet
omförhandlas. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig och skickas till
värdkommunen/samverkanskommunerna. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör avtalet
kan endast tas av samtliga parter gemensamt efter samråd dem emellan.
Nya villkor träder i kraft ett år från det att parterna är överens eller vid en annan tidpunkt om parterna är
överens. Omförhandlat avtal ska godkännas av respektive kommunfullmäktige.
Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor
till dess att avtalet upphör för part enligt vad som stadgas i punkt 12 Avtalets giltighet och uppsägning.
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Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet.

11. Överlåtelse och Upplåtelse av avtal

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. Ingen av parterna får upplåta någon
rättighet eller ingå avtal med tredje part som kan få konsekvenser för detta avtal utan att ha erhållit
samtliga övriga parters skriftliga godkännande.

12. Avtalets giltighet och uppsägning

Avtalet gäller från 2023-01-01 under förutsättning att det godkänts av respektive kommunfullmäktige
och därefter undertecknats av behörig firmatecknare. Avtalet är gällande till 2026-12-31. Därefter
förlängs avtalet med en mandatperiod i taget om det inte sagts upp.
Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen till samtliga parter minst 18 månader före avtalstidens utgång i
annat fall förlängs avtalet enligt ovan. Uppsägningstiden ska ses mot bakgrund av att kommunerna ska få
en rimlig tid att upphandla sin IT-drift från annan aktör, skapa ett nytt samverkansavtal och/eller anpassa
personalresurser och lokaler utifrån nya förutsättningar.
Den gemensamma tekniska IT-infrastrukturen är sammanslagen och där med kan exempelvis
telefonväxel och vissa andra system inte skiljas på ett enkelt sätt. System kan behöva installeras på nytt
eventuellt för båda kommunerna vid samarbetets upphörande. Dessutom måste rätt information kunna
överlämnas till respektive part på ett säkert och strukturerat sätt för att eliminera risken för
informationsförlust för båda kommunerna.
Om samarbetet upphör ska de datorarbetsplatser och den övriga utrustning som samverkanskommunen
hyr överföras till samverkanskommunen mot resterande utrustnings bokföringsmässiga restvärde.
Kostnaden beräknas mot det faktiska datum då samverkansavtalet upphör.
Ett övertagandeprojekt ska skapas där värdkommunen och samverkanskommunen deltar. Kostnaderna
för övertagandeprojekt och avveckling fördelas utifrån gällande kostnadsfördelning.
Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det de samverkande kommunerna att
vid avtalets upphörande erbjuda den gemensamma organisationens anställda företräde vid anställning.
Upprättade dokument och handlingar som är gemensamma och av relevans och värde för part som
lämnar samverkan ska delges part. Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet
med gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till respektive part som har ansvar
gent emot den enskilde.
I de fall en part frånträder samverkan fortsätter övriga parter samverkan enligt samma villkor som
tidigare. De ekonomiska förutsättningarna och skyldigheterna räknas om baserat på kvarvarande
avtalsparter i enlighet med resursfördelningsmodellen.
Part kan inte välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar part frånträda del av samverkan
räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet.

13. Sekretess

Sekretessen gäller mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner och mellan självständiga
verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande förutsättning för IT-samverkan är att
vissa uppgifter delas med verksamhet IT. De annars sekretesskyddade uppgifterna, delas med
verksamhet IT, med stöd av kommunallagen kap 9 § 37 om förenklad avtalssamverkan och kap 10 § 2
OSL.
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14. Personuppgifter och dataskydd

Den nämnd som har delegerats ansvar av kommunfullmäktige för IT-verksamheten i respektive kommun
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behandlar i enlighet med dataskyddsförordningen.
Värdkommunen ansvarar för de personuppgiftsbehandlingar som sker i gemensamma system, vilket
regleras närmare i bilaga 1, PUB-avtal IT-samverkan.
Värdkommunens dataskyddsombud är parternas övergripande dataskyddsombud och ansvarar för den
primära tillsynen av personuppgiftsbehandlingar.

15. Ansvar för skada och sanktionsavgifter

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet med varje parts
ansvar för den uppkomna skadan, det vill säga fördelningsnyckeln gäller inte vad gäller skadestånd. Detta
gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt dataskyddsförordningen. Det är
värdkommunen som fattar beslut om hur stort respektive parts ansvar är. Om parterna inte kan komma
överens ska tvisten lösas i enlighet med punkt 19 Tvist.
Den part som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen förhantering. Denna
hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

16. Försäkringar

Värdkommunen ska teckna nödvändiga försäkringar för den gemensamma IT-verksamheten. Detta avser
både personal såväl som egendom. Dock ska inte utrustning försäkras i onödan. Risk ska vägas mot
kostnad. Respektive verksamhet kan välja om man vill betala för försäkring, exempelvis vid upphandling
av avtal för anskaffning av elev-utrustning eller liknande.

17. Befrielsegrund (force majeure)

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande
förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som parten inte rimligen kunnat råda över eller
förutse. Exempel på detta är naturkatastrof, krig, revolution, strejk, lockout, blockad, brand,
myndighetsåtgärd eller liknande förhållanden.

18. Hävning

Parterna är överens om att en part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en part vill träda ur
samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 12 Avtalets giltighet och uppsägning.

19. Tvist

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, och övriga överenskommelser mellan
parterna, ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om samförstånd inte uppnås,
rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till ansvarig nämnd i värdkommunen
för särskilt förlikningsförfarande. Om förlikning inte kan uppnås ska tvisten slutligt avgöras av allmän
domstol varvid tingsrätten i Borås ska utgöra första instans.
Det ankommer på parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa problemställningar för att
undvika tvister.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit sitt.
För Ulricehamns kommun

För Tranemo kommun

______________________________

______________________________

Gustaf Olsson, Kommunchef

Carita Brovall, Kommunchef
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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
Avtal enligt artikel 28.3 i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 1

1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH
KONTAKTPERSONER
Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsbiträde

Tranemo Kommun

Ulricehamns kommun

Organisationsnummer

Organisationsnummer

212000-1462

212000-1579

Postadress

Postadress

Tranemo kommun
514 80 Tranemo

Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Kontaktperson för administration av detta
personuppgiftsbiträdesavtal
Namn: Tobias Edoff
E-post: tobias.edoff@tranemo.se
Tfn: 0325-57 60 65

Kontaktperson för administration av detta
personuppgiftsbiträdesavtal
Namn: Lena Schoultz
E-post: lena.schoultz@ulricehamn.se
Tfn: 0321 -59 51 02

Kontaktperson för parternas samarbete om
dataskydd
Namn: Tobias Edoff
E-post: tobias.edoff@tranemo.se
Tfn: 0325-57 60 65

Kontaktpersoner för parternas samarbete
om dataskydd
Namn: Lena Schoultz
E-post: lena.schoultz@ulricehamn.se
Tfn: 0321 -59 51 02

2. DEFINITIONER
Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa
definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha
nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav.
Behandling

1

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter,
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom
insamling, registrering, organisering, strukturering,
lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning,
användning, utlämning genom överföring, spridning

Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av
Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning.
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eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Dataskyddslagstiftning

Personuppgiftsansvarig

Instruktion

Logg
Loggning

Personuppgiftsbiträde

Personuppgift

Personuppgiftsincident

Registrerad
Tredje land

Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning,
samt all annan eventuell lagstiftning (inklusive
förordningar och föreskrifter), som är tillämplig på den
Behandling som sker enligt detta PUB-avtal, inklusive
nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning.
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som ensamt eller
tillsammans med andra bestämmer ändamål och medlen
för Behandlingen av Personuppgifter.
De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål,
varaktighet, art och ändamål, typ av Personuppgifter
samt kategorier av Registrerade och särskilda behov som
omfattas av Behandlingen.
Logg är resultatet av Loggning.
Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter
om den Behandling av Personuppgifter som utförs enligt
detta PUB-avtal och som kan knytas till en enskild fysisk
person.
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som Behandlar
Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges
räkning.
Varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk
person är en person som direkt eller indirekt kan
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare
som ett namn, ett identifikationsnummer, en
lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en
eller flera faktorer som är specifika för den fysiska
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska,
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt
röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter
som överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats.
Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas.
En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller
inte är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).
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Underbiträde

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som i egenskap av
underleverantör till Personuppgiftsbiträdet Behandlar
Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning.

3. BAKGRUND OCH SYFTE
3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal jämte Instruktioner och en eventuell förteckning
över Underbiträden (nedan gemensamt ”PUB-avtalet”) reglerar den
Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den
Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och
rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i artikel 28.3 i Allmänna
dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).
3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal
benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet.
3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB-avtalet
regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde.
3.4 Hänvisningar i PUB-avtalet till nationell eller unionsrättslig lagstiftning, avser vid var tid
tillämpliga bestämmelser.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION
4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra
Behandlingen för den Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUBavtal.
4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge skriftliga Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet
om hur det ska utföra Behandlingen.
4.3. Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och
vid var tid gällande Instruktioner.

5. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR
5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för
Behandlingen och för att utforma korrekta Instruktioner så att Personuppgiftsbiträdet och
eventuellt Underbiträde kan fullgöra sitt eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och
Huvudavtal i förekommande fall.
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5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera
Personuppgiftsbiträdet om förändringar i Behandlingen vilka påverkar
Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen.
5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen
och för att tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta
varje annan åtgärd som åligger den Personuppgiftsansvarige enligt
Dataskyddslagstiftningen.

6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN
6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med PUBavtalet och Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet
förbinder sig även att fortlöpande hålla sig informerad om gällande rätt på området.
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag
av Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och
Dataskyddslagstiftningen.
6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar
under dess ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna
informeras om relevant lagstiftning.
6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne
med att säkerställa att skyldigheterna enligt artikel 32–36 i Dataskyddsförordningen fullgörs
och svara på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med
Dataskyddsförordningen, kap. III, med beaktande av typen av Behandling och den
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.
6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med
Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller
kompletterande Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska
Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt
upphöra med Behandlingen och invänta nya Instruktioner.
6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller
ändrade Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet,
meddela den Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna
föranleder förändrade kostnader för Personuppgiftsbiträdet.

7. SÄKERHETSÅTGÄRDER
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7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen för att förhindra
Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i
Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.
7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska
säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet,
integritet, tillgänglighet och motståndskraft.
7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den
Personuppgiftsansvarige, efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya
Instruktioner enligt PUB-avtalet.
7.4 Personuppgiftbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till
Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets
ledning och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna
enligt PUB-avtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först
fem (5) år efter Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas
av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.
7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos
de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.

8. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT
8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska
vid Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas
eller spridas för andra ändamål, vare sig direkt eller indirekt, såvida inte annat avtalats.
8.2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess
ledning, vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende
Behandlingen. Detta krävs dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad
tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns
sekretessavtal med Underbiträdet samt sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och
samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen.
8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om
eventuella kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet
har inte rätt att företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera för den
Personuppgiftsansvariges räkning gentemot tillsynsmyndigheter i frågor avseende
Behandlingen.

7 (17)

8.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från
Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den
Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den
Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den
Personuppgiftsansvarige, såvida det inte framgår av tvingande lag att information ska
lämnas. Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den informationen som
omfattas av ett medgivande eller lagkrav.

9. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION
9.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål som en del av sina garantier, enligt
artikel 28.1 i Dataskyddsförordningen, på den Personuppgiftsansvariges begäran kunna
redovisa vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används för att
Behandlingen ska uppfylla kraven enligt PUB-avtalet och artikel 28.3.h i
Dataskyddsförordningen.
9.2 Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende
Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet.
Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige.
9.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd
tredje part (som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att
Personuppgiftsbiträdet uppfyller PUB-avtalets, Instruktionernas och
Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan granskning bistå den
Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den Personuppgiftsansvariges
ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs
för att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och
Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som
genomför granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.
9.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 9.2–9.3, rätt att
erbjuda andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning
genomförd av oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt,
men inte skyldighet, att tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid
sådan granskning ska Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje
part den assistans som behövs för utförandet av granskningen.
9.5 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har
laglig rätt till det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid
var tid gällande lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med
bestämmelserna i PUB-avtalet.
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9.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot
Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot
Personuppgiftsbiträdet enligt punkten 9 i PUB-avtalet.

10. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.
10.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av
Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig
åtgärd utan onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att
Personuppgiftsbiträdet mottagit erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige.
När den Personuppgiftsansvarige begärt radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra
Behandling av den aktuella Personuppgiften som ett led i processen för rättelse eller
radering.
10.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar)
vidtas av Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan väntas påverka Behandlingen,
ska Personuppgiftsbiträdet skriftligt informera den Personuppgiftsansvarige om detta i
enlighet med vad stadgas om meddelanden i punkten 19 i PUB-avtalet. Informationen ska
lämnas i god tid innan åtgärderna vidtas.

11. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER
11.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till
Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt artikel 32.1.c i
Dataskyddsförordningen.
11.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige
med att fullgöra dennes skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande
Behandlingen. Personuppgiftbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran även
bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörigs Behandling och/eller åtkomst till
Personuppgifterna.
11.3 Vid Personuppgiftsincident, vilken Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska
Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den
Personuppgiftsansvarige om händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av
typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå,
tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig beskrivning av
Personuppgiftsincidenten.
Beskrivningen ska redogöra för:
1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade
som berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs,
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2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och
3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra
Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter.
11.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen
samtidigt, enligt punkten 11.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar
utan onödigt ytterligare dröjsmål.

12. UNDERBITRÄDE
12.1 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita den eller de Underbiträden som framgår av
bilagd förteckning över Underbiträden.
12.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt avtal med Underbiträdet som
reglerar Behandlingen som Underbiträdet utför å den Personuppgiftsansvariges vägnar samt
att endast anlita Underbiträden som ger tillräckliga garantier för att genomföra lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder så att Behandlingen uppfyller kraven i
Dataskyddsförordningen. I fråga om dataskydd ska avtalet ålägga Underbiträdet samma
skyldigheter som åläggs Personuppgiftsbiträdet i detta PUB-avtal.
12.3 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den
Personuppgiftsansvarige.
12.4 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita nya underbiträden och ersätta befintliga
underbiträden.
12.5 När Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt
Underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa Underbiträdets kapacitet och förmåga
att uppfylla sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska
skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om
1. Underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land),
2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och
3. var Personuppgifterna ska behandlas.
12.6 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att inom trettio (30) dagar från dag för
meddelande enligt punkten 12.5 invända mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt
underbiträde och att, med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUB-avtal att
upphöra i enlighet med vad stadgas i PUB-avtalet, punkten 17.4.
12.7 När Personuppgiftsbiträdet upphör med att anlita Underbiträdet ska
Personuppgiftsbiträdet skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om att det upphör
med att anlita Underbiträdet.
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12.8 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en
kopia av det avtal som reglerar Behandling av Underbiträdets Behandling av
Personuppgifter enligt punkten 12.2.

13. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL
TREDJE LAND
13.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom
EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUBavtalets parter kommer överens om något annat.
13.2 Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land för
Behandling (t.ex. service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering) om
den Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och utfärdat
Instruktioner för detta ändamål.
13.3 Överföring till Tredje land för Behandling enligt PUB-avtalet, punkten 13.2, får endast
ske om den är förenlig med Dataskyddslagstiftningen och uppfyller de krav på
Behandlingen vilka ställs i PUB-avtalet och Instruktioner.

14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING
14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller
förlikning, ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUBavtalet, Instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska artikel
i 82 i Dataskyddsförordningen tillämpas.
14.2 Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i Dataskyddsförordningen, eller 6 kap. 2 § lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska bäras av
den av PUB-avtalets parter som påförts en sådan avgift.
14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten
ska parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans
med motparten för att förhindra och minimera sådan skada.
14.4 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkterna 14.1 och 14.2, före
andra regler om fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen.
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15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING
15.1 För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUBavtalet, som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol.

16. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter
och tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio
(30) dagars varsel.

17. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M.
17.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om
motpartens ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller
tolkningen av den, ändras på ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av
omförhandling enligt första meningen innebär inte att PUB-avtalet till någon del upphör att
gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet ska påbörjas.
17.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda
parter.
17.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet
och/eller Instruktioner ska parten utan dröjsmål meddela motparten om agerandet. Därefter
äger parten rätt att med omedelbar verkan upphöra att utföra sina förpliktelser enligt PUBavtalet till den tidpunkt motparten förklarat att agerandet upphört och förklaringen
accepterats av den part som påtalat agerandet.
17.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett
nytt underbiträde, enligt detta PUB-avtal, punkten 12.6, har den Personuppgiftsansvarige
rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med omedelbar verkan.

18. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE
18.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål
begära att Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den
Personuppgiftsansvarige eller raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna
överlämnas ska det ske i ett öppet och standardiserat format. Med samtliga Personuppgifter
avses alla Personuppgifter vilka har omfattats av Behandlingen samt annan tillhörande
information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar, beskrivningar och andra
handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte enligt PUBavtalet.
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18.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkten 18.1, ska vara utförda senast
trettio (30) dagar räknat från den tidpunkt uppsägning gjorts enligt detta PUB-avtal, punkten
16.1.
18.3 Behandling som utförs av Personuppgiftsbiträdet efter den tidpunkt som stadgas i
punkten 18.2 är att betrakta som en otillåten Behandling.
18.4 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i punkten 8 enligt detta PUB-avtal ska fortsätta
gälla även om PUB-avtalet i övrigt upphör av gälla.

19. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH
INSTRUKTIONER
19.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska
skickas till respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.
19.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska
skickas till respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.
19.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet och Instruktioner ska skickas skriftligt. Ett
meddelande ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att
meddelandet har skickats.

20. KONTAKTPERSONER
20.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.
20.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.

21. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER
SAMT KONTAKTUPPGIFTER
21.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i punkten 1 i PUB-avtalet alltid är
aktuella. Ändring av uppgifter i punkten 1 ska meddelas skriftligen enligt punkten 19.1 i
PUB-avtalet.
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22. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET
22.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande eller
i pappersformat för tecknande med penna. Om PUB-avtalet tillhandahålls i digitalt format
utgår punkter 22.2–22.3.
22.2 Den Personuppgiftsansvariges undertecknande av PUB-avtalet

Ort

Datum

……………………………………………………………………………………………………….
Undertecknande

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

22.3 Personuppgiftsbiträdets undertecknande av PUB-avtalet
Ort

Datum

……………………………………………………………………………………………………….
Undertecknande

……………………………………………………………………………………………………….
Gustaf Olsson, Kommunchef
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PERSONUPPGIFTSANSVARIGES INSTRUKTION FÖR BEHANDLING
AV PERSONUPPGIFTER
Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet
även följa nedanstående Instruktion:
1. Ändamål, föremålet och arten
Ändamålet med ITs behandlingar av personuppgifter är för att kunna fullfölja det uppdrag
verksamhet IT har getts genom ”Samverkansavtal IT”.
IT tillhandahåller infrastruktur, drift, utveckling och support av de system och tjänster som
verksamhet IT ansvarar för. IT är även stöd för verksamheternas system och tjänster där drift kan
vara så väl lokal som externt. I vissa fall sker behandling av personuppgifter när IT utför sina
uppdrag. IT eftersträvar alltid att minimera behandling av personuppgifter så långt som möjligt.
Huvudområden där personuppgifter behandlas
• Infrastruktur – Användaruppgifter, behörighetsåtkomst som ger åtkomst till olika resurser,
system och tjänster
• Lagring – IT ansvarar för drift av olika system där lagring sker av verksamhetsdata
• Synkroniseringstjänster – användaruppgifter, verksamhetsuppgifter som flyttas men olika
system och tjänster så väl internt som externt
• Supportverktyg – användaruppgifter, verksamhetsuppgifter som krävs för att kunna lösa
olika användarproblem
• Plattformar – på våra olika plattformar utvecklas olika typer av tjänster som i sin tur
hjälper verksamheterna att uppnå sina mål – varje tjänst är unik och kan hantera olika
personuppgifter utifrån vad behovet i respektive verksamhetstjänst är
• Dokumentation – I dokumentation förekommer kontaktuppgifter som IT behöver ha för
att kunna fullgöra sitt uppdrag
• Loggverktyg – trafikloggar, systemloggar, e-postloggar och andra relevanta loggar
förekommer och hanteras av IT dels för felsökning men även utifrån olika lagregleringar
• Backup – säkerhetskopia tas av merparten av informationen och hanteras utifrån
gallringsregler som sätts upp i dialog med verksamheten och regleras i applikationsavtal
2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter
IT hanterar alla typer av uppgifter genom lagring, behandling av personuppgifter sker normalt sett
av:
• Användarnamn
• E-post
• Fullständigt namn
• Personnummer
• Profilfoton av anställda
• Telefonnummer privata och tjänstenummer
• IP-adress
• Inventarienummer
3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade
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IT hanterar alla typer av kategorier genom lagring men behandling sker normalt sett av följande
kategorier:
• Anställda
• Förtroendevalda
• Elever
• Barn
• Konsulter
• Invånare
4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs
av Personuppgiftsbiträdet/biträdena
Tranemo kommun har inga särskilda krav vad det gäller behandling av personuppgifter. Rutiner
finns och uppdateras löpande i samband med bland annat revidering av
informationshanteringsplanen en gång om året.
I grund arbetar IT utifrån att:
• Anställdas användaruppgifter, personliga dokument och e-post raderas 6 månader efter
avslut av anställning
• Loggar (trafik, inloggning och e-post) gallras efter 365 dagar
• Supportinformation anonymiseras löpande i samband med upphörande av anställning
• Dokumentation uppdateras löpande
• Backup – om inget annat avtals med verksamheten i applikationsavtal
o Filareor sparas 365 dagar
o Databaser 14 dagar
o Systemfiler 14 dagar
5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling
av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena
IT jobbar kontinuerligt med att se över och förbättra rutiner för informationssäkerhet och
dataskydd. I grund har tekniker endast åtkomst till de system och funktioner som behövs för att
utföra sina arbetsuppgifter. IT eftersträvar att så lite information lagras och hanteras som möjligt
samt att minimera åtkomst till system och tjänster för att minimera behandling av
personuppgifter.
IT har funktion för IT-säkerhet som har nära samverkan med parternas CISO eller motsvarande och
deltar aktivt i kommunernas LISD-arbete vilket även inkluderar kontroll, uppföljning och
incidentrapportering.
6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt
vilka som ska ha tillgång till dem
Tranemo kommun har inga särskilda krav vad det gäller loggning av behandling av
personuppgifter.
7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land
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IT lagrar och hanterar uppgifter lokalt i serverhallar i Ulricehamn och Tranemo. De leverantörer
och tjänster som nyttjas för att IT ska kunna utföra sitt uppdrag finns inom EU/ESS med undantag
för:
• Kontorsstödsplattform Microsoft 365
o Användarnamn
o E-post
o Fullständigt namn
o Telefonnummer privata och tjänstenummer
o Profilbild
o Diagnostikdata
•

Brandvägg och klientskydd där analys av buggar sker i en amerikansk molntjänst. Analys av
buggar nyttjas i minsta möjliga mån. De uppgifter som överförs vid en analys är:
o Användarnamn
o IP-adress
o Diagnostikdata

8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av
biträdet/biträdena
Tranemo kommun har inga övriga instruktioner vad det gäller behandling av personuppgifter.
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LISTA ÖVER UNDERBITRÄDEN
Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan
komma att behandla personuppgifter.
Behandla supportärenden, samtal och fjärråtkomst för att undersöka och åtgärda tekniska
problem.
• Netnordic (Sverige
o LogPoint (Danmark)
o Palo alto (USA)
• Atea (Sverige)
o Microsoft (USA)
• Mobilityguard (Sverige)
• Tieto Evry (Sverige)
• OneVinn (Sverige)
• Halon (Sverige)
• Nilex AB (Sverige)
• Tele2 (Sverige)
• Selfpoint (Sverige)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-02-07

§ 14 Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämnds- eller
avtalssamverkan IT KS/2021:568
Kommunfullmäktiges beslut
•

Upplöser samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31).

•

Ingår avtalssamverkan med Ulricehamns kommun gällande IT vid ny mandatperiod.

•

Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan.

•

Ger förvaltningen i uppdrag att revidera berörda styrdokument.

•

Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likatydliga beslut fattas i
både Tranemo och Ulricehamns kommun

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

Ärendet
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När
Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till
avtalssamverkan.
Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk
drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd.
Syftet med utredningen är att föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva
samverkansformen för uppdraget genom att belysa olika perspektiv.
På samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och nämnden
fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att ändra
samverkansform.

Ekonomisk påverkan
En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss
kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden, resekostnader och andra
mindre kostnader som uppstår vid sammanträden.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-02-07

Beslutsunderlag
KS §9, 2022-01-17
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan IT
Protokoll från samverkansnämnd IT 2021-11-19

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Kommunchef Tranemo kommun
Kommunchef Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommuns kansli
lena.schoultz@ulricehamn.se

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 113 Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
KS/2022:364
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner förvaltningens svar på granskningsrapporten

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
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska
verkställigheten av KFs beslut. Granskningen omfattar kommunfullmäktiges beslut under
2018 - 2019. Granskningen omfattar vidare motioner och medborgarförslag.
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med
ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut.
Vid revisorernas överlämnande av revisionsrapporten till nämnden för yttrande ställdes
följande frågeställning: Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att
genomföra?
Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att:
-

Utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt
avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och återrapportering.

-

Införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.

-

Inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende
uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.

-

Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna effektiviseras.

-

Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret uppdrag
saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären samt internt inom
organisationen. Vidare uppstår ett förväntas för motionärens del.

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:
-

att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.

-

att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och
systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25
Revisorerna bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt
kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat
ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade beslut.
Kommunstyrelsen har, precis som revisorerna beskriver, infört och utvecklat en systematisk
formell uppföljningsmodell för uppdrag, motioner och medborgarförslag. Modellen har
nyligen utvecklats så att det blir tydligt att utlösa om uppdrag, motioner och
medborgarförslag blir verkställda och den informationen kommer framöver löpande att
delges kommunfullmäktige.
Förvaltningen föreslår att inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett
kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.

Barnkonventionen
Beslutet påverkar inte barn negativt utan säkerställer istället hanteringen av politiskt fattade
beslut.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas granskningsrapport av verkställighet av KFs beslut,
2022-08-09
Slutlig Granskning verkställighet av KFs beslut Tranemo
Missiv Gr verkställighet kfs beslut Tranemo

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

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Revisorerna

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2022-08-09
Dnr: KS/2022:364

Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas
granskningsrapport av verkställighet av KFs beslut
Förslag till beslut
•

Godkänner förvaltningens svar på granskningsrapporten

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
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att
granska verkställigheten av KFs beslut. Granskningen omfattar
kommunfullmäktiges beslut under 2018 - 2019. Granskningen omfattar vidare
motioner och medborgarförslag.
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i
enlighet med ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut.
Vid revisorernas överlämnande av revisionsrapporten till nämnden för yttrande
ställdes följande frågeställning: Med avseende på den genomförda granskningen, vilka
åtgärder avser ni att genomföra?
Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen
att:
-

Utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt
konkret sätt avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning
och återrapportering.

-

Införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade
uppdrag.

-

Inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål
avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.

-

Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna
effektiviseras.

-

Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret
uppdrag saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för
motionären samt internt inom organisationen. Vidare uppstår ett
förväntasgap för motionärens del.

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:
-

att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.

-

att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell
och systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.

Revisorerna bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt
kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och
har påbörjat ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade
beslut.
Kommunstyrelsen har, precis som revisorerna beskriver, infört och utvecklat en
systematisk formell uppföljningsmodell för uppdrag, motioner och
medborgarförslag. Modellen har nyligen utvecklats så att det blir tydligt att
utläsa om uppdrag, motioner och medborgarförslag blir verkställda och den
informationen kommer framöver löpande att delges kommunfullmäktige.
Förvaltningen föreslår att inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta
ett kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.

Barnkonventionen
Beslutet påverkar inte barn negativt utan säkerställer istället hanteringen av
politiskt fattade beslut.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas granskningsrapport av verkställighet av
KFs beslut, 2022-08-09
Slutlig Granskning verkställighet av KFs beslut Tranemo
Missiv Gr verkställighet kfs beslut Tranemo

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Skriv här till vem och inom vilken tid man kan överklaga beslutet.

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Revisorerna

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
KFs beslut

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall
Sektionschef/kommunchef

Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist

Kommunrevisionen

Missiv

Till kommunstyrelsen för yttrande
Till kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten.
Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande
frågeställningar:
-

Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att
genomföra?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 30 september 2022.
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

Bengt Melkersson
Revisionens ordförande

Ingelis Öhwall
Vice ordförande
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1

Sammanfattning
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut.
Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det finns utvecklings- och
förbättringsområden vad avser uppföljning och verkställande av fullmäktiges beslut.
I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning
av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på
fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som
bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för genomförande/verkställande samt
återrapportering, i ca 87,5 % % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att
under granskningsperioden, finns endast fem fall, där fullmäktige har fastställt en
tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag.
Vi bedömer det som positivt att det tydligt framgår huruvida en motion har bifallits eller
avslagits, där formuleringen ”motionen anses besvarad” undviks. En tydlig formulering
utgör ett stöd i styrelsens och nämnderna uppföljning av eventuella uppdrag som
härrör från en motion.
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid tid för granskningen, låg
verkställighetsgraden gällande fattade beslut av kommunfullmäktige på 57%, följt av
delvis verkställda beslut på 5 %, (se figur 5:1).
I samband med faktaavstämningen har det framkommit att vissa beslut har verkställts
efter genomförd granskning, vilket innebär en ökning av verkställighetsgraden från
57 % till 72 %, (se figur 5:2).
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt
avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och
återrapportering.
Granskningen visar att fastställda tidsramar för genomförande/verkställande,
samt återrapportering, i ca 87,5 % av de granskade besluten saknas. Vi anser
att frånvaron av tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar leda till en
minskad verkställighetsgrad. Likaså anser vi att avsaknaden av tidsramar leder
till en otydlighet som i sin tur förvårar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda
beslut.



införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.



inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende
uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.
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Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna
effektiviseras.

 Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret
uppdrag saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären
samt internt inom organisationen. Vidare uppstår ett förväntasgap för
motionärens del.
I samband med faktaavstämningen har det framkommit:
- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.
- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och
systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.
Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen
har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat ett förbättringsarbete vad
avser verkställigheten av politiskt fattade beslut.
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2

Inledning
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att:
 Bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med ovan nämnda
lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut.

2.2

Avgränsning
Granskningen omfattar kommunfullmäktiges beslut under 2018 - 2019. Granskningen
omfattar vidare motioner och medborgarförslag.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
- Kommunallagen (2017:725)
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.4

Metod
Granskningen har genomförts genom att kommunfullmäktiges beslut för perioden maj
2018 t.o.m. maj 2019 har gåtts igenom. Utifrån genomgången har beslut och inkomna
motioner och medborgarförslag av verkställighets- eller uppdragskaraktär listats. För
varje beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär har en granskning av huruvida
styrelse eller nämnd verkställt fullmäktiges beslut genomförts. Samtal samt
avstämningar har skett med kanslichefen.
Rapporten har faktakontrollerats av kanslichefen.
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3

Lagrum
Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de har
fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i kommunallagen 6 kap. 5 §
I enlighet med kommunallagen 6 kap. 13§, punkt 3-4, åligger det styrelsen att
verkställa fullmäktiges beslut samt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över
till styrelsen. Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och
formerna för denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges.
Nedan redogörs för gällande paragrafer:
KL 6:1
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet.
KL 6:4
Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut
verkställs.
KL 6:5
Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som
fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.
KL 6:13
Det åligger kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges beslut och i övrigt
fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

4

Resultat av granskningen

4.1

Beslut av verkställighetskaraktär
Denna granskning behandlar de uppdrag som fullmäktige har fattat specifika beslut om
och som är av exekutiv karaktär.
Iakttagelser
Av granskningsperioden framgår totalt 28 ärenden av verkställighetskaraktär. Besluten
innehåller enligt vår bedömning totalt 40 uppdrag till styrelsen. För varje uppdrag har
en granskning av verkställighetsgraden genomförts.
Av figur 4.1 framgår andelen fullmäktigebeslut föranledda av inkomna motioner, (30
%), medborgarförslag (3% )samt uppdrag till styrelse, (67 %).
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Diagrammet redogör för antagna beslut av verkställighetskaraktär och omfattar
därmed endast de motioner och medborgarförslag som har bifallits och resulterat i ett
uppdrag, där avstyrkta motioner har exkluderats.
Figur 4:1

Andel beslut av verkställighetskaraktär maj 2018 - maj 2019
3%
30%

Uppdrag
Motioner
Medborgarförslag
67%

4.2

Lagrum motioner
Beslutsförfarandet avseende motioner är fastställt i 5 kap. 35 §, Kommunallagen.
Paragrafen innehåller i första hand en ettårig beredningsfrist för motioner följt av en
anmälningsplikt för styrelse och nämnd om fristen inte kan hållas, där anmälan ska
tillställas kommunfullmäktige.
Efter en anmälan kan fullmäktige besluta att avskriva motionen från vidare
handläggning. Ett skäl kan exempelvis vara motionens inaktualitet. Fullmäktige kan
också besluta att beredningen ska fortsätta och härigenom fastställa en ny tid, där
motionen åter ska redovisas för fullmäktige.
KL, 5 kap, 35 §:
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
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Vidare föreskrifter om hanteringen av motioner ska stadgas i kommunfullmäktiges
arbetsordning, (5 kap. 72 §, p.8, KL). Arbetsordningen ska fungera som ett
komplement till kommunallagen i syfte att täcka de områden som har lämnats
oreglerade i lagen. Härigenom kan fullmäktige fastställa närmare bestämmelser om
anmälningsförfarandet och redovisning av ej färdigberedda motioner.
Det bör noteras att fullmäktige även har även mandat till att besluta om en kortare
beredningstid än ett år.

4.3

Närmare föreskrifter om motioner och medborgarförslag i
Tranemo kommun
Iakttagelser
Arbetsordningen för fullmäktige i Tranemo kommun anger bl.a. följande:
Motioner
28 §
En motion skall vara skriftlig och undertecknad av en eller flera
kommunfullmäktigeledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till förvaltningen. Ordförande eller den hen utser
får i uppdrag att remittera inkommen motion för beredning. För att motionen ska
anmälas på nästkommande sammanträde ska den lämnas in till förvaltningen senast
en arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Beredningen av motioner regleras enligt § 33. Motionen handläggs i enlighet med de
regler som fastslagits.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Medborgarförslag
29 §
Ärenden till fullmäktige får väckas av den som är folkbokförd i kommunen genom
medborgarförslag.
Medborgarförslaget skall vara skriftligt upprättat av en eller flera i kommunen
folkbokförda medborgare.
Medborgarförslaget skall innehålla namn, adress och telefonnummer.
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Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. För att
medborgarförslaget ska anmälas på nästkommande sammanträde ska den lämnas in
till förvaltningen senast en arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde.
Beredning av medborgarförslag regleras enligt § 33. Medborgarförslaget handläggs i
enlighet med de regler som fastslagits.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas där hen har rätt att presentera förslaget samt svara på frågor.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.

4.4

Hantering av motioner och medborgarförslag
Under granskningsperioden har det inkommit 25 motioner och 6 medborgarförslag,
varav 12 motioner har bifallits i sin helhet, 3 motioner har delvis bifallits, 1 medborgarförslag har bifallits i sin helhet, följt av 10 motioner och 5 medborgarförslag som har
avslagits.
Figur 4:2

Andel bifall och avslag - motioner och medborgarförslag

40%

Bifall

48%

Delvis bifall
Avslag

12%
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Nedan redogörs för andel motioner och medborgarförslag som har besvarats inom ett
år, (11 st.), i enlighet med kommunallagen samt motioner och medborgarförslag som är
obesvarade vid tid för granskningen samt har passerat den ettåriga tidsfristen, (14 st.).
Figur 4:2

Motioner och medborgarförslag besvarade inom eller efter den
ettåriga tidsfristen

Inom 1 år
44%

56%

4.5

Passerat

Behandlade motioner och medborgarförslag
I detta avsnitt redogörs för samtliga motioner och medborgarförslag som har
behandlats under granskningsperioden maj 2018 t.o.m. maj 2019. Motionerna och
medborgarförslagen redovisas sammanträdesvis, där det framgår huruvida de har
bifallits, avslagits eller återremitterats för ytterligare beredning. Härigenom framgår
även huruvida de bifallna motionerna och medborgarförslagen har verkställts.

4.5.1

KF Sammanträde 2018-05-07
KF § 38 Medborgarförslag Om tvättstation för bil
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.
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KF § 39 Medborgarförslag Om att påbörja arbete med att införa fiber i
Tranemobostäders fastigheter Uddebo
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.
KF § 40 Medborgarförslag Ökad belysning vid lekplats
Fullmäktiges beslut: En ny strategi för belysning och ljussättning i kommunen ska tas
fram.
Kommentar/bedömning
Vi har tagit del av ny strategi för belysning och ljussättning som antog av KF
2019-04-08 § 41.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
KF § 41 Motion angående odlingslotter
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen ska arbeta för att kunna erbjuda odlingslotter
någonstans i kommunen senast våren 2020.
Kommentar/bedömning
Vid tid för granskningen är arbetet försenat.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts per
2022-05-31. Detta bedöms som positivt.

4.5.2

KF Sammanträde 2018-06-11
KF § 63 Motion angående fiberanslutning i Tranemoboståders lägenheter
Fullmäktiges beslut: Avslag
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Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och därmed ej lett till något
uppdrag.
KF § 64 Motion om kollektivtrafik
Fullmäktiges beslut: Tranemo ska initiera en diskussion med Västtrafiks styrelse om
nuvarande dialog med Västtrafik och hur utvecklingen av kollektivtrafiken kan ske.
Kommentar/bedömning
Av granskningen framgår att en diskussion initierades. Styrelseordförande från
Västtrafik var på besök i Tranemo, där det framkom att det inte fanns underlag
för att ytterligare linjedragningar.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
KF § 65 Motion om kooperativt boende i Tranemo kommun
Fullmäktiges beslut:
- Tranemo kommun ska undersöka möjligheterna med Kooperativt boende.
- Tranemo ska ta kontakt med Riksbyggen för att höra om intresse finns från deras
sida.
Kommentar/bedömning
Vid tid för granskningen är uppdragen ej genomförda, där orsaken inte har
kunnat anges pga. flertalet chefsbyten.
Uppdragen bedöms som ej genomförda och därmed är beslutet ej verkställt.

4.5.3

KF Sammanträde 2018-09-03
KF § 88 Motion om at ta fram en plan för expressbygglov
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med
samverkansnämnden miljö och bygg ta fram en plan för expressbygglov.
Kommentar/bedömning
Vid tid för granskningen är uppdraget ej genomfört, där det anges att
kommunen har avslutat samarbetet med Ulricehamn avseende den
gemensamma bygg- och miljönämnden dit motionen/uppdraget lämnades.
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Kommunen har nu en gemensam bygg- och miljönämnd med Gislaveds
kommun.
Då motionen berör den gemensamma nämndens verksamhet, bör den också
kommuniceras och beredas av värdkommunen. Uppdraget bedöms som ej
genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

KF § 89 Motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns
verksamheter
Fullmäktiges beslut: Tjänster som vårdbiträde ska inrättas i Tranemo kommun.
Kommentar/bedömning
Av granskningen framgår att uppdraget inte är genomfört, där det anges att det
istället funnits möjlighet att anställa undersköterskor.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

4.5.4

KF Sammanträde 2018-10-08
KF § 112 Svar på motion om att garantera föreningslivet driftstöd
(KS/2017:182)
Fullmäktiges beslut: Motionen antas avseende en årlig indexuppräkning av
driftbidraget.
Kommentar/bedömning
Enligt uppgift har en indexhöjning på 1,9% genomförts sedan 2019.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
KF § 113 Svar på motion om rökfri arbetstid även för kommunens
entreprenörer från ChrisTina Yngvesson (M) (KS/2017:639)
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra i de riktlinjer som ska
tas fram att beslutet om rökfri arbetstid gäller även för entreprenörer.
Kommentar/bedömning
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Av granskningen framkommer att riktlinjerna har uppdaterats och behandlats av
ks 2018-12-17, § 327.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.5.5

KF Sammanträde 2018-10-29
KF § 125 Motion Om avgiftsfri kulturskola
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.
KF § 126 Motion Om framtidens vård och omsorg i Tranemo
Fullmäktiges beslut: Ta fram en plan för ökad digitalisering av vård, men även
omsorg.
Kommentar/bedömning
Vid tid för granskningen är en plan för ökad digitalisering av vård och omsorg
inte framtagen. Arbetet är pågående och görs tillsammans med Ulricehamns
kommun.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

4.5.6

KF Sammanträde 2018-11-26
KF § 139 Motion Om minskad hastighet vid norra infarten i Limmared
Fullmäktiges beslut: Motionen antas i den del som avser sänkning av hastighet till
40km/h på Storgatan genom Limmared från norra infarten. Förvaltningen får i uppdrag
att sänka hastigheten i samtliga orter till 40 km/h med start i Tranemo.
- Uppföljning sker till kommunstyrelsen i augusti 2019.
Kommentar/bedömning:
Motionen har delvis bifallits. Av granskningen framkommer att
hastighetssänkningar har genomfört i vissa orter under våren 2021. Arbetet
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anges ha avstannat pga. personalbrist. Ambitionen är att arbetet ska fortskrida
under 2022 - 2023.
Vad avser Storgatan i Limmared har hastigheten inte kunnat sänkas pga. att
Trafikverket har motsatt sig detta. Av uppföljningen framgår vidare att en
felhantering av ärendet har skett inom förvaltningen, där den korrekta vägen
hade varit att i första hand skicka ärendet på remiss.
Vi bedömer att uppdraget avseende hastighetssänkningar är delvis genomfört
och därmed är beslutet delvis verkställt.
Vad avser uppföljning i kommunstyrelsen, har den ännu inte ägt rum.
Deluppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt
vad avser denna del.

4.5.7

KF Sammanträde 2018-12-10
KF § 158 Motion om hemmaplanslösningar
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.
KF § 159 Motion om införande av VISAM beslutstöd
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.

4.5.8

KF Sammanträde 2019-02-04
KF § 4 Medborgarförslag angående väggmålning i järnvägstunneln
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.
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KF § 5 Motion om yttranderätt i kommunfullmäktige
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att ändra arbetsordning för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsens reglemente och ägardirektiv för kommunens
bolag i enlighet med motionen.
Kommentar/bedömning
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av:
o

Reviderat kommunstyrelsereglemente 2019-05-13 § 60

o

Reviderat Ägardirektiv för Tranemobostäder AB 2019-09-02 § 89

o

Reviderat Ägardirektiv för Tranemo Forum AB 2019-09-02 § 91

o
o

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-05-13 § 59
Reviderat Ägardirektiv för Tranemo Utveckling AB 2019-09-02 § 90

Berörda dokument är reviderade. Uppdraget bedöms som genomfört och
därmed är beslutet verkställt.

4.5.9

KF Sammanträde 2019-03-04
KF § 22 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer till Borås och
Ulricehamn
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Medborgarförslaget har avslagits och därför ej lett till något uppdrag.
KF § 23 Medborgarförslag om övergångsställe i Uddebo
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Medborgarförslaget har avslagits och därför ej lett till något uppdrag.
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KF § 24 Motion om inventering av Tranemo kommuns skyddsrum
Fullmäktiges beslut: Avslag
Kommentar/bedömning
Motionen har avslagits och därför ej lett till något uppdrag.

4.5.10

KF Sammanträde 2019-04-08
KF § 34 Motion om att stärka den sociala ekonomins ställning i välfärdsarbetet
Fullmäktiges beslut: Motionen antas.
Kommentar/bedömning
Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag.
Motionen har ej lett till något uppdrag.
KF § 36 Motion om att inrätta en beredning för att arbeta med
Överenskommelsen
Fullmäktiges beslut: Motionen antas.
Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag.
Kommentar/bedömning
Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag.
Motionen har ej lett till något uppdrag.
KF § 37 Motion om utveckling av Sjötoftaskola och förskola
Fullmäktiges beslut: Utvecklingsplan ska tas fram i dialog med Sjötoftaskola och
förskola.
Kommentar/bedömning
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Vid tid för granskningen är en utvecklingsplan inte politiskt beslutad men dialog
har skett med Sjötoftaskolan.
Uppdraget är vid granskningens tidpunkt inte genomfört och vi bedömer därför
uppdraget som ej verkställt.
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts efter
genomförd granskning.

4.5.11

KF Sammanträde 2019-05-13
KF § 54 Motion om hållbar plan äldreomsorg
Fullmäktiges beslut: En plan för äldreomsorgen ska tas fram.
Kommentar/bedömning
Uppdraget är vid granskningens tidpunkt inte genomfört.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

4.6

Uppdrag till styrelse och nämnder
Som tidigare nämnts åligger det styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut samt
fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen, (6 kap. 13 §, punkt 34, KL). Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de
har fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i 6 kap. 5 §, KL.
Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna för
denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. Nedan följer direkta uppdrag av
verkställighetskaraktär som har tilldelats kommunstyrelsen och övriga nämnder.

4.6.1

KF Sammanträde 2018-05-07
KF § 42 Kostnad per elev och förslag till ny resursfördelningsmodell
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att i budgetarbetet inför 2019-2021
återkomma med förslag på en budget i balans utifrån den nya
resursfördelningsmodellen.
Kommentar/bedömning
17
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Enligt vår uppföljning valde KF 2018-06-18 § 161, att skjuta till medel i
budgeten istället för att hålla sig till den nya resursfördelningsmodellen.
Uppdraget har inte skett utifrån resursfördelningsmodellen men har genomförts
och därmed bedömer vi beslutet som verkställt.
KF § 44 Uppdrag till förvaltningen avseende Glasets Hus
Fullmäktiges beslut:
-

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av arrendeavtalet samt
övriga avtal som reglerar, glassamlingens fortlevnad.
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett Idéburet offentligt partnerskap.
Kommentar/bedömning
Vi har tagit del av hyresavtal avseende Glasets hus,2020-08-24 § 142, där det
framgår att en översyn har genomförts.
Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
Vad avser det andra deluppdraget framgår av sammanträdet KF 2020-09-14 att
överenskommelse om Idéburet offentligs partnerskap har godkänts.
Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.2

KF Sammanträde 2018-06-11
KF § 59 Integration- samverkan
Fullmäktiges beslut: Berörda verksamheter i Tranemo och Svenljunga får i uppdrag
att planera vidare hur den gemensamma verksamheten ska se ut samt revidera
styrdokument för verksamheten.
Kommentar/bedömning
Vi konstaterar att utifrån reglemente för Samverkansnämnd arbetsmarknad
samt avtal för gemensam arbetsmarknadsnämnd, Svenljunga och Tranemo att
planering har genomförts och att styrdokumenten är reviderade (Reglemente
för Samverkansnämnd arbetsmarknad 2019-02-04, § 6 samt Avtal för
gemensam arbetsmarknadsnämnd, Svenljunga och Tranemo 2019-02-04, § 7)
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

18
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Tranemo kommun
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
2022-06-01

KF § 61 Uppdrag- ökat byggande av trygghetsboende/seniorboende i vår
kommun
Fullmäktiges beslut: Projektgruppen ska genomföra dialoger med byalag och
pensionärsföreningar.
Kommentar/bedömning
Enligt vår uppföljning har uppdraget ej genomförts vid tid för granskningen.
Motivering till det ej genomförda uppdraget har inte kunnat uppges pga. flertalet
chefsbyten, där information saknas.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts.

4.6.3

KF Sammanträde 2018-09-03
KF § 87 Vård- och omsorgsboende på fyra orter
Fullmäktiges beslut:
-

-

Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i försäljningsdiskussionen gällande
fastigheterna på Hjlmå och Solbacken med presumtiva köpare, i syfte att
komma fram till realistisk affärsplan, inkluderande värdering av
omsorgsboendena samt hur ett köp rent tekniskt/ juridiskt kan ske om så möjligt.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram för Hjälmå och
Glimringe.
Kommentar/bedömning
Enligt uppgift sker löpande försäljningsdiskussion och det har nu bestämts att
kommunen ska bygga själv och upphandling pågår.
Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
Vad avser det andra deluppdraget har ett lokalbehovsprogram för vård- och
omsorgsboende i Länghem antagits 2020-09-28 § 162.
Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
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4.6.4

KF Sammanträde 2018-10-08
KF § 108 Samverkan ‐ Bygg & Miljö

Fullmäktiges beslut: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram reglemente,
samverkansavtal samt styrmodell för den gemensamma nämnden.
Kommentar/bedömning
Ärendet har hanterats av Gislaved som är värdkommun. Hur nämnden ska
styras framgår delvis av samverkansavtalet. Av granskningen framgår att det
inte har fattats något specifikt beslut angående styrmodell.
Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis
verkställt.
KF § 110 Uppdrag TKB ‐ Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun
(KS/2017:251)
Fullmäktiges beslut: Ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för
upphandling utifrån Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun och övriga i
kommunen beslutade riktlinjer.
Kommentar/bedömning
Riktlinjer har enligt uppgift ej tagits fram utan är under framtagande vid
tidpunkten för granskningen.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts.

4.6.5

KF Sammanträde 2018-10-29
KF § 132 Uppdrag - Utredning införande av ungdomsfullmäktige
Fullmäktiges beslut: Överlämnar till kommande budgetarbete att ta ställning i frågan
om införande av ungdomsfullmäktige
Kommentar/bedömning
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Det har enligt uppgift, i samband med budgetarbetet tagits ställning till frågan
om införande av ett ungdomsfullmäktige som har resulterat i ett
ställningstagande att frågan inte är prioriterad.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.6

KF Sammanträde 2018-11-26
KF § 153 Uppdrag till förvaltningen
Beslutet består av sex uppdrag enligt följande:
Fullmäktiges beslut: Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen överförs
till ideell förening att sköta.
Kommentar/bedömning
Arbete med utredning är enligt uppgift startad, men inte presenterad för
politiken vid tid för granskningen. Förvaltningen arbetar med att hitta eventuella
intresserade föreningar innan utredningen kan färdigställas. En omvärldsanalys
är gjord och en plan för dialog med föreningar har funnits, men pandemin satte
stopp för genomförandet.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget nu har verkställts.
Dock har återredovisning ännu ej skett till fullmäktige.
Fullmäktiges beslut: Redovisa kostnadsbilden för ishallen i Nittorp och utreda vad det
skulle innebära att låta NIK ta över ishallen. Övriga konsekvenser av en sådan åtgärd
ska också redovisas.
Kommentar/bedömning
Uppdraget är vid tid för granskningen ej genomfört.
I samband med faktakontrollen framkommer att i budget 2022 har ett annat
uppdrag givits.
Vi bedömer att uppdraget borde har verkställts utifrån den längre tidsperiod
som har förflutit, där förvaltningen tilldelades uppdraget under hösten 2018.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.
Fullmäktiges beslut: Belysa ekonomiskt och övriga konsekvenser av att införa
skobidrag till de anställda.
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Kommentar/bedömning
Av vår uppföljning framgår att uppdraget har genomförts (KF 2019-10-14 §
105).
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
Fullmäktiges beslut: Påbörja införa av tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetet
startas med en kunskapsförmedlingsfas där förutsättningarna för såväl den politiska
organisationen som tjänstemannaorganisationen klarläggs. Därefter fastställs hur en
Tranemomodell av tillitsbaserad styrning ska utformas.
Kommentar/bedömning
Av granskningen framkommer att beslut om ny styrmodell har tagits, KF 202010-12 § 109.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
Fullmäktiges beslut: Under 2019 ta fram nya arbetssätt, tekniska lösningar på
arbetsmoment, digitalisering samt organisationsutveckling, som genererar en
effektivisering på 0,1 % av sin egen budgeterade ram. Redovisning ska ske löpande i
samband med tertialuppföljningarna.
Kommentar/bedömning
Av vår uppföljning framgår att det sker en löpande utveckling angående
digitalisering och effektivisering inom olika verksamheter. Centralt anordnas
t.ex. frukostseminarier för att motivera och lära om digitalisering (RPA-projekt
mm.)
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
Fullmäktiges beslut: Uppdrag att utreda hur SFI kan utvecklas i samverkan med
näringslivet för att underlätta för nyanlända att kombinera språkundervisning med
arbete. Möjligheten att erbjuda SFI på kvällstid genom kommunens eller annan
utförares försorg bör särskilt klarläggas.
Kommentar/bedömning
Dialog har skett på allmänna utskottet 2019-05-23 § 118, men en utredning har
inte genomförts.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.
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4.6.7

KF Sammanträde 2018-12-10
KF § 162 Förhållningssätt av asylsökande ensamkommande efter 18-årsdag
Fullmäktiges beslut:
-

Ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga kriterierna så att närvaro i skolan ska
uppfylla CSN:s närvaroregler.
Ger förvaltningen i uppdrag att ändra kriterierna enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ger förvaltningen i uppdrag att göra en redaktionell förändring att ändra från
"har god närvaro i Tranemo kommun" till "har god närvaro i skolan i Tranemo”.
Kommentar/bedömning
Av granskningen framkommer att ändringen gjordes i samma beslutsparagraf
som uppdraget tilldelades 2018-12-10 § 162. Kommunstyrelseförvaltningen är
medvetna om att detta är en direkt felhantering. Då det råder en tydlig
medvetenhet om denna felhantering kommenterar vi inte hanteringen
ytterligare.
Uppdragen bedöms som genomförda och beslutet är därmed verkställt.

4.6.8

KF Sammanträde 2019-02-04
KF § 10 Överlämning av uppdrag - Beredningsuppdrag DVB - Vision och
strategisk plan
Fullmäktiges beslut: Ger Demokrati- och visionsberedningen, DVB, i uppdrag att ta
fram en strategisk plan samt bedöma om visionen är aktuell eller behöver aktualiseras.
Kommentar/bedömning
Av granskningen framgår att en plan har tagits fram, KF 2020-09-14 § 82.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
KF § 11 Överlämning av uppdrag- Beredningsuppdrag TTB och TKB - Policy för
stöd till föreningsliv och frivilligsektor
Fullmäktiges beslut: Ger trivsel- och trygghetsberedningen, TTB, och tillväxt- och
kompetensberedningen i uppdrag att utarbeta en policy med riktlinjer för stöd till
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föreningsliv och frivilligsektorn i Tranemo kommun.
Kommentar/bedömning
Av granskningen framkommer at en policy har arbetats fram, KF 2020-06-08 §
52.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.9

KF Sammanträde 2019-04-08
KF § 44 Tilläggsuppdrag till beredning
Fullmäktiges beslut: Ger TKB och TTB i tilläggsuppdrag att särskilt beakta Agenda
2030-delegationens förslag och bedömningar med avseende på civilsamhällets roll i
sitt fortsatta arbete.
Kommentar/bedömning
Av granskningen framgår att Agenda 2030-delegationens förslag har beaktats i
arbetet (KF 2020-06-08 § 52
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.10

KF Sammanträde 2019-05-13
KF § 55 Uppdrag Tranängsskolan
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att utöka matsalen med ytterligare ca
70 provisoriska platser.
Kommentar/bedömning
Av granskningen framgår att uppdraget har genomförts.
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att iordningställa ett provisoriskt
klassrum med grupprum för Tranängsskolan 4-6
Kommentar/bedömning
Deluppdraget har enligt vår avstämning med kommunstyrelseförvaltningen
genomförts under tiden som det fortsatta arbetet med skolans område pågår.
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Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.
KF § 56 Tilläggsanslag om- och tillbyggnad Grimsåsskolan
Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med ritningar
samt uppföljning av ytor och kostnader utifrån tidigare fastställt lokalprogram.
Kommentar/bedömning
Av avstämningar med kommunstyrelseförvaltningen framgår att handlingarna
finns framtagna, men är vid tid för granskningen ej redovisade för politiken.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.
I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts.

5

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det finns utvecklings- och
förbättringsområden vad avser uppföljning och verkställande av fullmäktiges beslut.
I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning
av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på
fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som
bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för genomförande/verkställande samt
återrapportering, i ca 87,5 % % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att
under granskningsperioden, finns endast fem fall, där fullmäktige har fastställt en
tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag.
Vi bedömer det som positivt att det tydligt framgår huruvida en motion har bifallits eller
avslagits, där formuleringen ”motionen anses besvarad” undviks. En tydlig formulering
utgör ett stöd i styrelsens och nämnderna uppföljning av eventuella uppdrag som
härrör från en motion.
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid tid för granskningen, låg verkställighetsgraden gällande fattade beslut av kommunfullmäktige på 57%, följt av delvis
verkställda beslut på 5 %, (se figur 5:1).
I samband med faktaavstämningen har det framkommit att vissa beslut har verkställts
efter genomförd granskning, vilket innebär en ökning av verkställighetsgraden från 57
% till 72 %, (se figur 5:2).
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Figur 5:1 Verkställighetsgrad vid tid för granskningen

38%
Verkställt
Delvis verkställt
57%

Ej verkställt

5%

Figur 5:2 Verkställighetsgrad efter genomförd granskning
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt
avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och
återrapportering.
Granskningen visar att fastställda tidsramar för genomförande/verkställande,
samt återrapportering, i ca 87,5 % av de granskade besluten saknas. Vi anser
att frånvaron av tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar leda till en
minskad verkställighetsgrad. Likaså anser vi att avsaknaden av tidsramar leder
till en otydlighet som i sin tur förvårar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda
beslut.



införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.



inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende
uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.



Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna
effektiviseras.

 Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret
uppdrag saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären
samt internt inom organisationen. Vidare uppstår ett förväntasgap för
motionärens del.

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:
- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.
- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och
systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.
Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen
har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat ett förbättringsarbete vad
avser verkställigheten av politiskt fattade beslut.

27
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Tranemo kommun
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
2022-06-01

KPMG AB

Viktoria Bernstam
Certifierad kommunal revisor

Daniel Strandberg
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.

28
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 114 Ägardirektiv och ägaravtal för Kommunassurans samt
information om egenandelsprogram KS/2022:366
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och ger i uppdrag att utsett
ägarombud eller dennes ersättare vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16
november 2022 röstar för förslaget.

•

Godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans och ger i uppdrag åt utsett
ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den
16 november 2022 röstar för förslaget.

•

Godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och ger i uppdrag till
kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för
Tranemo kommuns räkning.

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

Sammanfattning av ärendet
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till
Egenandelsprogrammet innebär för Tranemo kommun nya möjligheter till effektivisering av
riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. Justeringarna i
aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv
av begränsad omfattning.

Ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en av de 72
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom
ägarkommunernas sfär.
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag.
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis
möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer
som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer
konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Tranemo kommun
genom Egenandelsprogram i Kommunassurans samt för den som önskar djupare förståelse hela
skrivelsen.
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt
ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. Kommunen kommer att den 6 oktober
2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter
den extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt
aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.
Förslaget till beslut ovan innebär inte att Tranemo kommun tar ställning till om kommunen
ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för kommunerna att
delta. Beslutet om Tranemo kommuns deltagande och i så fall till vilken nivå kan fattas efter
den extra bolagsstämman.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv eftersom förslaget inte innehåller
några försämringar som skulle kunna påverka barn.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i dagsläget, men deltagandet i
egenandelsprogrammet kan komma att medföra långsiktiga kostnadsminskningar för
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-04
Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version
med markering av ändringar samt med kommentarer
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i
version med markering av ändringar samt med kommentarer
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

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

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Ekonomifunktionen
Ägarombud för Kommunassurans
Firmatecknare för Tranemo kommun
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2022-08-04
Dnr: KS/2022:366

Tjänsteskrivelse om nytt ägardirektiv och ägaravtal
samt information om egenandelsprogram Kommunassusrans
Förslag till beslut
•

Godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta,
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram
(Egenandelsprogrammet) och ger i uppdrag att utsett ägarombud eller
dennes ersättare vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16
november 2022 röstar för förslaget.

•

Godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans och ger i uppdrag åt
utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i
Kommunassurans den 16 november 2022 röstar för förslaget.

•

Godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och ger i
uppdrag till kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå
aktieägaravtalet för Tranemo kommuns räkning.

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

Sammanfattning av ärendet
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till
Egenandelsprogrammet innebär för Tranemo kommun nya möjligheter till
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även
kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.

Ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll
som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att
självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram
samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga
delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster.
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna,
exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra
även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i
kommunsektorn.
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad
skrivelse Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra
bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den extra
bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt
aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan
har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.
Förslaget till beslut ovan innebär inte att Tranemo kommun tar ställning till om
kommunen ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet
för kommunerna att delta. Beslutet om Tranemo kommuns deltagande och i så
fall till vilken nivå kan fattas efter den extra bolagsstämman.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv eftersom förslaget inte
innehåller några försämringar som skulle kunna påverka barn.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i dagsläget, men deltagandet i
egenandelsprogrammet kan komma att medföra långsiktiga
kostnadsminskningar för kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-04
Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans
i version med markering av ändringar samt med kommentarer
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med
kommentarer

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Ekonomifunktionen
Ägarombud för Kommunassurans
Firmatecknare för Tranemo kommun
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
KFs beslut

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall
Sektionschef/kommunchef

Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist

ommunassurans Syd

Försäkrings AB

Malmö den 13 juli 2022

Tranemo kommun
Enbart via e-post

Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans
Denna handling utgör underlag till Tranemo kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans
bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större
vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.
Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär
självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av
kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse
behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt
bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman,
men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den
6 oktober 2022 kommer att innehålla.
Denna handling utgör även underlag för Tranemo kommuns beslut om egenandelsnivå för kommunen.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Telefon 040-611 22 00
www.ksfab.se
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund

ommunassurans Syd

Försäkrings AB

2 (21)

4. Riskhantering i kommuner
4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras
4.2. Förebygga, undvika och reducera risk
4.3. Överföra risk till annan
4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal
4.3.2. Försäkring
4.4. Acceptera risk

8
8
9
9
9
10
11

5. Kommunernas egenandelsprogram
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras
5.2. Administration
5.3. Kommunkoncernen

11
12
12
12

6. Egenandel för Tranemo kommun
6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel
6.1.1. Genomförda analyser
6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Tranemo kommun
6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet
6.2. Övriga fördelar
6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat
6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan
6.3. Risker
6.4. Kostnad
6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen

13
13
13
16
17
17
17
17
18
19
19

7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun
7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022
7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022
7.3. Beslut om nivå för Tranemo kommuns egenandel

19
19
20
21

8.

21

Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans

ommunassurans Syd

Försäkrings AB

3 (21)

Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans
1.

Sammanfattning

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer
avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att
ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom
respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer.
1.1. Förslag
Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan
om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets
renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av
kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom
Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga
delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och
administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra
fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att
internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.
1.2. Behov som förslaget hanterar
De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom
Egenandelsprogrammet är följande.
•
•
•

•
•

Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra
försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för
kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.
Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd
på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar.
Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid
skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell
försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är
motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en
administrativ utmaning.
Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett
omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas
oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt.
En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget
kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis
skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning.
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1.3. Egenandelsprogrammet
Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande.
•

•

•
•

•

Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos
förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker
skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med
försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare.
Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större
skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas
kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för
respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador,
skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för
framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt.
Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan
förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och
koncernen.
Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på
respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad
analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att
ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel.
Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och
hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och
riskexponering för kommunalt bostadsbolag.

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Tranemo kommun
Resultatet av analysen visar avseende Tranemo kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen
att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år.
1.5. Praktiska frågor
Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande.
•
•
•
•
•

Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli –
inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det
föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet.
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i
anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna.
Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut.
Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla
delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året.
För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för
ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla
kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis,
men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande
ägarkommuner.
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Inledning

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans
Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i
samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har
medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen
föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer
proaktiv.
Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande
När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla
försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga
styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och
premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan
kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter.
Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring
När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EUdomstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU
(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för
kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden
kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud,
fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes
också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats
till försäkrade ägarkommuner över åren.
Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring
Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris
internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort
antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag),
kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som
har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet
hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från
Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart
konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för
skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande
syfte.
Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram)
Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan
gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och
genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I
spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att
Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke
utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda
nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital
tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär
en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt
kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för
andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis
skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till
elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för
risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar).
Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och
försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för
kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att
en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för
delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de
flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är
skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga
försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023.

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs
Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och
privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och
privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga
självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.
Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända,
nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras
internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett
överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller
försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens
intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när
kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer
genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer
presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga
decennier.
Tranemo kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat
kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga
steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att
teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på
icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår
bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal
hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Tranemo kommuns och övriga
För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer
premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om
försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig.
3
Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare.
2
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera
traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för
att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis
som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent
riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till
kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring
kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de
industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive).
Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv
bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att
betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i
allmänhet.
Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur
administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en
hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar.

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras
Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när
det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att
det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var
anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade
blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring.
Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere
jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper
försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början
föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats,
utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att
köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska
kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv
riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när
samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom
Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre
försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och
delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.
Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och
återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i
dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det
går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör
4

Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag
köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett
kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora
skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt.
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som
grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som
grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.
Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom
de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt
för kommunerna som grupp/Kommunassurans.

3.

Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer,
nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och
även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är
att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av
”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken
med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste
decennierna.
Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i
kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt
överrepresenterad skadetyp.
En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att
kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador
som sektorn uppvisar.

4.

Riskhantering i kommuner

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden
som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar
förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för
kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.
4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras
För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är
relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så
följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare
utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat.

5

Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta
och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta).
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon
annan eller att den accepteras.

Förebygga/undvika eller reducera risken

Överföra risken till annan

Acceptera risken

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk
Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller
undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden
för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast
kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för
kvarstående osäkerhetsfaktorer.
Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en
förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs
hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering.
Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas
skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra
för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster
från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandelsprogrammet kan svara för delar av kostnaden).

4.3. Överföra risk till annan
4.3.1.

Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av
kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.
Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad
ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många
kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att
leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen
istället ett omfattande ansvar.
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av
förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i
närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att
erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i
dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.
4.3.2.

Försäkring

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett
försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans
utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner.
En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt
netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än
försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en
försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större
sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer
tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna
med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen,
via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för
kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina
riskexponeringar.
Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt,
utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och
försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna
analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i
resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt.
Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till
försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal
skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år.
Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra

Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas
i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen
egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera
och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av
skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och
olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras.
Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form
kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna
visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga
för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger
ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat
denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag.

4.4. Acceptera risk
Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon
möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att
acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv
kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större
riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad
samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har
egna resurser för att analysera uppkommande riskområden.

5.

Kommunernas egenandelsprogram

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra
för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att
köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka
mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn
och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av
vinst som inte kommer kommunerna till nytta.
Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om
så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom
försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och
skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den
ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun
(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att
uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö
stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin
storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär
Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig
6

Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen
skadas allvarligt).
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom
Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla
kommuners behov.
Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna
försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring
för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkringsskydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är
tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners
bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande
återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt.

5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras
En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en
riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador).
Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan
efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.
Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att
själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena
normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den
riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda.
Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering.
Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka riskexponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer
rationellt att kommunen själv svarar för.

5.2.

Administration

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många
organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt
en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering
under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna
marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta
den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas
skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt.

5.3.

Kommunkoncernen

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar
kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska
ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för
kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna
skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även
om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen
enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen.
Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att
Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag
m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att
lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan
garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022.
Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive
bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för
varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor.

6.

Egenandel för Tranemo kommun

6.1.

Analys och rekommenderad nivå för egenandel

6.1.1.

Genomförda analyser

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är
rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent
riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS
i Köpenhamn.
Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar
• antalet invånare i Tranemo kommun,
• det totala värdet av den egendom som Tranemo kommun försäkrar
• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och
• Tranemo kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i
förhållande till övriga kommuners skadeutveckling.
Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av
egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns
balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig
med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå.
Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i
egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid
beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller
riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som
genomförts för Tranemo kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens
nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på
förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas.
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Analysresultat per nivå, Tranemo kommun

Egenandelsnivå

Förväntad årlig
riskkostnad/
riskpremie
(SEK)

Antal år för att fylla
egenandelen med
beräknad icke utnyttjad
riskpremie

25 msek+

575 305

N/A

25 msek

573 481

323,00

15 msek

542 521

141,25

10 msek

507 123

57,88

5 msek

420 731

33,69

3 msek

361 373

31,16

1,5 msek

313 233

5,68

PBB

48 300

0,00

Rekommenderad egenandelsnivå för
Tranemo kommun

•

Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga
riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i
tabellen ovan redovisas analysresultatet för Tranemo kommun.

•

Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för
Tranemo kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna
egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Tranemo kommun ett normalår kan förvänta
skadekostnader om drygt 300 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade årliga
riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en
försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i
sådan premieberäkning istället riskpremie.

•

Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år
kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad
riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det
kommunen knappt sex år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar.
När egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad.

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består
av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador)
och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett
enskilt år men som kommer att inträffa någon gång.
För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke
utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att
kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas
annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva
effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som

ommunassurans Syd

15 (21)

Försäkrings AB

gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska
hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den
övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkringsmarknaden att bli mer kraftfull.
Resultatet av analysen visar avseende Tranemo kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen
att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Kommunen skulle även kunna
överväga nivå om upp till 3 mkr per år.
Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande
3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år.
Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de
rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda
nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor
att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.
Följande tabell visar risken för Tranemo kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid om 10
år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven situation
kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7
Risköversikt
18 000 000

Riskpremie

16 000 000
14 000 000

Återkomsttid: 10 år

12 000 000
10 000 000

Återkomsttid: 50 år

8 000 000
6 000 000

Återkomsttid: 100 år

4 000 000
2 000 000

Återkomsttid: 200 år

0
PBB

1,5 msek

3 msek

5 msek

10 msek

15 msek

25 msek

25 msek+

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är
rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger
förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer.

7

Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den
anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen
inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år.
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I tabellen till höger framgår kostnaderna
för respektive återkomsttid istället
angivet med belopp.
Tabellen visar att Tranemo kommun
under ett år vart hundrade år kan
förvänta att den totala skadekostnaden
uppgår till cirka 10,2 mkr. Om Tranemo
kommun väjer en egenandel om 25 mkr+
(så att det inte finns någon försäkring)
måste kommunen då betala hela
skadekostnaden själv. Beloppet är
uttryck för den genomsnittliga
riskexponeringen och är inte en
beskrivning av den maximala skada som
kan inträffa.

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

Egenandelsnivå

10 år

-

50 år

100 år

-

200 år

-

-

25 msek+

798 374

6 851 189

10 190 682

15 347 637

25 msek

798 374

6 851 189

10 190 682

15 347 637

15 msek

798 374

6 851 189

10 190 682

15 047 600

10 msek

798 374

6 851 189

10 047 600

10 047 600

5 msek

798 374

5 047 600

5 047 600

5 047 600

3 msek

798 374

3 047 600

3 047 600

3 047 600

1,5 msek

798 374

1 547 600

1 547 600

1 547 600

PBB

47 600

47 600

47 600

47 600

Om kommunen väljer en egenandel om 1,5 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det
året en mycket stor skada inträffar för 1,5 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i
traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån
till kommunens egenandel.
Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av
kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och
innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.
Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall
Tranemo kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen,
exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av
försäkring för elevolycksfall.
6.1.2.

Rekommenderad egenandelsnivå för Tranemo kommun

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans
Tranemo kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr kan övervägas om
kommunen så önskar.
Tranemo kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än
rekommenderad egenandelsnivå.
Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i
spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom
storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel).
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Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet

För att Tranemo kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det
innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år.
Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att
ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla
olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom
Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de
sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell.
Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen.
Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Tranemo kommun att hålla en lägre egenandel än 1,5
mkr per år.

6.2.

Övriga fördelar

6.2.1.

Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov
av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och
ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd
för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock
inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande
försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och
energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis
olycksfall).
Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans
utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de
kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta
innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och
försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På
sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten
något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka.
För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens
egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras.

6.2.2.

Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock
enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än
hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom
respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom
alla riskområden.
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Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i
egenandelarna är.
•
•
•
•
•
•

Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter
översvämning till följd av nederbörd.
Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram.
Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och
gymnasieskolor.
Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring.
Allmän rådgivning i riskfrågor.
Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna
kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har
gjort).

6.3. Risker
Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Tranemo kommun i
övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 –
medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det
kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor
skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger
nivån.
Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade
sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15.
Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som
långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under
denna period är ett faktum.
Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den
aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar,
eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts
väsentligt.
För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas
i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5
nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda
kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut
önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det
enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar
för den enskilda kommunen.
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6.4. Kostnad
Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på
ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande.
För Tranemo kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så många år
som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 6.3).
Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans)
ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur
egenandelen.
Efter övergångsperioden, när Tranemo kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom
Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen.
När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå
därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida
riskbehov.

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen
Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta
det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och
kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av
Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).
Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om
önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av
Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala
redovisningsprinciper.
Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser
Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning.

7.

Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022
Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så
att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.
Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste
Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas.

8

Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att
denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.
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7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022
För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna
gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i
förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och
behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla
delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att
behandlas.9
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut.
§6

Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner
som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram
(Egenandelsprogrammet).

§7

Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv.

§8

Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och
rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma.

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal
delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive
kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra
bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering).
•

Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans.

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16
november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet.

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till
extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen
kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar.
•
•
•
•

9

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans.
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med
markering av ändringar samt med kommentarer.
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version
med markering av ändringar samt med kommentarer.

Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman
kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande
kallelsen via denna länk.
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7.3. Beslut om nivå för Tranemo kommuns egenandel
Beslut om Tranemo kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans
efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans
rekommenderar Tranemo kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan.
Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men
kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera
optimalt bör Tranemo kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år.
Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda
analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk,
vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa –
förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.

8.

Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet
är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full
förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.
Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är
självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs
frågorna via info@ksfab.se.
Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er
kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart
erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams.
Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i
Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Tranemo kommun är dock
förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt.
Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt
aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel.
Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas.
Som ovan, på styrelsens uppdrag
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Anders Ramäng
VD
Telefon direkt 040-611 24 50
E-post anders.ramang@ksfab.se

Styrelsens i Kommunassurans förslag till

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB,
organisationsnummer 516406-0294
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022
Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans
Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det
antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse
och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot
försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen.

§1 Bakgrund
Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna
försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa
riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat
försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner
och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan
utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna
förvaltningar.

§2 Ändamålet med bolaget
Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och
försäkringsgivare för delägarna.
Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande
försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets
verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare.
Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög
förmåga att undvika skador.
Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta
förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap
av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska
Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga
verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.
Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare.
Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i
erbjudna försäkringsvillkor och premier.
Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala
ändamålet för verksamheten.

Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former
av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet.
Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga
bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador
samt ett gott försäkringsskydd.

§3 Styrning
Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är
styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad
som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt
varit part i avtalet.
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans
ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget
arbete och en instruktion för verkställande direktören.
Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas
respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med
vad som anges i antagna reglementen och policies.
Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse.
Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att
fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.
Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En
fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga
som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida
beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens
representant/ombud.

§4 Grundläggande värderingar
Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig
ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God
etik och professionalism ska vara utmärkande.
Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika,
oavsett om de är försäkringstagare eller ej.

§5 Ekonomi
Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga
vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda
delägarna
• god riskadministration,
• förmånliga försäkringsvillkor och
• premier,
samt tillhandhålla
• budget och
• verksamhetsplan till delägarna.
Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också
översändas till delägarna i elektronisk form.
Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande
konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring.

§6 Information m.m.
Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels
vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje
år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.
Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande
ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och
produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos
försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet
ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget.
Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges
• Protokoll från bolagsstämma
• Protokoll från styrelsesammanträde
• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning.
Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om
huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i
bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten.

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar
till privata utförare
Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska
bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som lämnas över.

§8 Tolkningsordning
I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning
eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:
1.
2.
3.
4.

Lag
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Ägardirektiv
*

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)
den 16 november 2022

Styrelsens förslag till

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text
med röd textfärg innebär att texten tas bort.
Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”.
Ägardirektiv 2020

Ägardirektiv 2022

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet
med §1 i Aktieägaravtalet för
Kommunassurans Syd Försäkrings
AB. Det är i och med att det antagits
av bolagsstämman enligt
aktiebolagsrätten bindande för bolagets
styrelse och andra ställföreträdare som
har att följa direktivet, såvida det inte
strider mot försäkringsrörelselagen,
annan lag eller bolagsordningen.

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet
med §1 i Aktieägaravtalet för
Kommunassurans Försäkring AB
(i det följande Kommunassurans eller
bolaget). Det är i och med att det
antagits av bolagsstämman enligt
aktiebolagsrätten bindande för
Kommunassurans styrelse och andra
ställföreträdare som har att följa
direktivet, såvida det inte strider mot
försäkringsrörelselagen, annan lag
eller bolagsordningen.

Kommentarer till förslagen.

Följdändring av ändringen av företagsnamn.

§1 Bakgrund

§1 Bakgrund

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
är ett försäkringsbolag som bildats för
att dels garantera delägarna
försäkringsskydd, dels bidra till att
säkerställa att delägarna kan erhålla
bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan
även erbjuda ett välanpassat
försäkringsskydd till de juridiska
personer som helt eller till majoritet
ägs av de kommuner och
landsting/regioner som ingår som
aktieägare i bolaget och över vilka
juridiska personer ägarna kan utöva
och faktiskt utövar kontroll,
motsvarande den kontroll som de
utövar över sina egna förvaltningar.

Kommunassurans
är ett försäkringsbolag som bildats för
att dels garantera delägarna
försäkringsskydd, dels bidra till att
säkerställa att delägarna kan erhålla
bästa riskadministration och
försäkringsvillkor. Bolaget kan även
erbjuda ett välanpassat
försäkringsskydd till de juridiska
personer som helt eller till majoritet
ägs av de kommuner och
regioner som ingår som aktieägare i
bolaget och över vilka juridiska
personer ägarna kan utöva och faktiskt
utövar kontroll, motsvarande den
kontroll som de utövar över sina egna
förvaltningar.

§2 Ändamålet med bolaget

§2 Ändamålet med bolaget

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall långsiktigt utgöra en attraktiv och
stabil försäkringsgivare för delägarna.

Kommunassurans
ska långsiktigt utgöra en attraktiv och
stabil riskadministratör och
försäkringsgivare för delägarna.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall vara det ledande
försäkringsbolaget för kommuner och
landsting/regioner i Götaland och
aktivt verka för att utveckla bolagets
verksamhet för att säkerställa en
långsiktig relation till sina ägare och
försäkringstagare.

Kommunassurans
ska vara den ledande
riskadministratören och det ledande
försäkringsbolaget för kommuner och
regioner och aktivt verka för att
utveckla bolagets verksamhet för att
säkerställa en långsiktig relation till
sina ägare och försäkringstagare.

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner
som så önskar.

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner
som så önskar.

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner
som så önskar.
Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att
beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska
kunna erbjudas delägarskap.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall aktivt verka för att delägarna
utvecklar och vidmakthåller en hög
förmåga att undvika skador.

Kommunassurans
ska aktivt verka för att delägarna
utvecklar och vidmakthåller en hög
förmåga att undvika skador.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall vidare för delägare som också är
försäkringstagare, i den mån detta
förhållande medger ytterligare
förutsättningar härför, aktivt verka för
att delägare i egenskap av
försäkringstagare utvecklar och
vidmakthåller förmågan att undvika
skador dels att minska
Kommunassurans Syd Försäkrings
AB´s skadekostnader och därmed
främja Kommunassurans Syd
Försäkrings AB´s långsiktiga
verksamhet, dels minska
försäkringstagares skador och
skadekostnader.

Kommunassurans
ska vidare för delägare som också är
försäkringstagare, i den mån detta
förhållande medger ytterligare
förutsättningar härför, aktivt verka för
att delägare i egenskap av
försäkringstagare utvecklar och
vidmakthåller förmågan att undvika
skador dels att minska
Kommunassurans
skadekostnader och därmed
främja Kommunassurans
långsiktiga
verksamhet, dels minska
försäkringstagares skador och
skadekostnader.

Allt skadeförebyggande arbete skall
ske i samverkan med
delägare/försäkringstagare.

Allt skadeförebyggande arbete ska
ske i samverkan med
delägare/försäkringstagare.

Delägarnas skaderesultat samt vilja
och förmåga att förebygga skador skall
återspeglas i erbjudna
försäkringsvillkor och premier.

Delägarnas skaderesultat samt vilja
och förmåga att förebygga skador ska
återspeglas i erbjudna
försäkringsvillkor och premier.

Verksamheten skall drivas enligt
affärsmässiga principer med

Verksamheten skall drivas enligt
affärsmässiga principer med

iakttagande av det kommunala
ändamålet för verksamheten.

iakttagande av det kommunala
ändamålet för verksamheten.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall – när detta bidrar till att uppfylla
bolagets uppdrag - ingå olika former
av samarbeten med andra aktörer inom
försäkringsområdet.

Kommunassurans
ska – när detta bidrar till att uppfylla
bolagets uppdrag – ingå olika former
av samarbeten med andra aktörer inom
försäkringsområdet.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall engagera sig i branschens
utveckling och i framtidsfrågor för att
trygga bolagets bestånd och utveckling
samt delägarnas långsiktiga intresse av
få och små skador samt ett gott
försäkringsskydd.

Kommunassurans
ska engagera sig i branschens
utveckling och i framtidsfrågor för att
trygga bolagets bestånd och utveckling
samt delägarnas långsiktiga intresse av
få och små skador samt ett gott
försäkringsskydd.

§3 Styrning

§3 Styrning

Delägarna utövar sin styrning via
bolagsstämman där varje ägardirektiv
eller annat beslut är styrande för
bolagets verksamhet. Det
åligger vidare bolaget att
följa vad som finns intaget i mellan
delägarna träffat aktieägaravtal, som
om bolaget självt varit part i
avtalet.

Delägarna utövar sin styrning via
bolagsstämman där varje ägardirektiv
eller annat beslut är styrande för
Kommunassurans verksamhet. Det
åligger vidare Kommunassurans att
följa vad som finns intaget i mellan
delägarna träffat aktieägaravtal, som
om Kommunassurans självt varit part i
avtalet.

Styrelsen skall utforma organisationen
så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål och mål
tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen
anta en arbetsordning för sitt eget
arbete och en instruktion för
verkställande direktören.

Styrelsen ska utforma organisationen
så att de bästa förutsättningarna för
Kommunassurans ändamål och mål
tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen
anta en arbetsordning för sitt eget
arbete och en instruktion för
verkställande direktören.

Bolaget står enligt 6 kap. 1 §
kommunallagen under uppsikt av
delägarnas respektive styrelse.
Ägarnas styrelse utövar sin
ledningsfunktion över bolaget i
enlighet med vad som anges i antagna
reglementen och policies.

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 §
kommunallagen under uppsikt av
delägarnas respektive styrelse.
Ägarnas styrelse utövar sin
ledningsfunktion över bolaget i
enlighet med vad som anges i antagna
reglementen och policies.

Delägarnas respektive styrelse har rätt
att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Bolaget ska lämna
styrelsen den information om
verksamheten som den begär. Den

Delägarnas respektive styrelse har rätt
att ta del av Kommunassurans
handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Bolaget ska lämna
styrelsen den information om
verksamheten som den begär. Den

närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med
bolagets styrelse.

närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med
Kommunassurans styrelse.

Bolaget erinras om att
delägarnas respektive styrelse enligt
kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit
förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunassurans erinras om att
delägarnas respektive styrelse enligt
kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit
förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Bolaget får inte bedriva
verksamhet som inte är förenlig med
den kommunala kompetensen.

Kommunassurans får inte bedriva
verksamhet som inte är förenlig med
den kommunala kompetensen.

Bolaget ansvarar för att
kommunfullmäktige i envar
delägarkommun får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är
av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt fattas.

Kommunassurans ansvarar för att
kommunfullmäktige i envar
delägarkommun får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är
av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa
beslut i bolaget fattas av
bolagsstämman. En fråga som faller
utanför uppräkningen i
bolagsordningen kan trots detta vara en
sådan fråga som kräver beslut av
bolagsstämman [enligt denna punkt].
Uppstår tveksamhet huruvida beslut
krävs av bolagsstämman, ska
bolaget samråda med
ägarkommunens representant/ombud.

Av bolagsordningen framgår att vissa
beslut i Kommunassurans fattas av
bolagsstämman. En fråga som faller
utanför uppräkningen i
bolagsordningen kan trots detta vara en
sådan fråga som kräver beslut av
bolagsstämman [enligt denna punkt].
Uppstår tveksamhet huruvida beslut
krävs av bolagsstämman, ska
Kommunassurans samråda med
ägarkommunens representant/ombud.

§4 Grundläggande värderingar

§4 Grundläggande värderingar

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall vara en god samhällsaktör där
verksamheten präglas av långsiktig
ägarnytta. Grundläggande värden skall
vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet
och säkerhet. God etik och
professionalism skall vara utmärkande.

Kommunassurans
ska vara en god samhällsaktör där
verksamheten präglas av långsiktig
ägarnytta. Grundläggande värden ska
vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet
och säkerhet. God etik och
professionalism ska vara utmärkande.

Delägare skall i alla frågor som berör
delägare i egenskap av endast delägare
behandlas lika, oavsett om de är
försäkringstagare eller ej.
§5 Ekonomi

Delägare ska i alla frågor som berör
delägare i egenskap av endast delägare
behandlas lika, oavsett om de är
försäkringstagare eller ej.
§5 Ekonomi

Det är bolagets uppgift att
bedriva verksamheten på långsiktigt
effektivast möjliga vis i syfte att
säkerställa en gynnsam
verksamhetsutveckling och ge
möjligheten att erbjuda delägarna
förmånliga försäkringsvillkor och
premier, samt tillhandhålla budget och
verksamhetsplan till delägarna.

Det är Kommunassurans uppgift att
bedriva verksamheten på långsiktigt
effektivast möjliga vis i syfte att
säkerställa en gynnsam
verksamhetsutveckling och ge
möjligheten att erbjuda delägarna
- god riskadministration,
- förmånliga försäkringsvillkor och
- premier,
samt tillhandhålla
- budget och
- verksamhetsplan till delägarna.

Årsredovisning ska presenteras i
färdigt skick senast 30 mars varje år.
Denna kan också översändas till
delägarna i elektronisk form.

Årsredovisning ska presenteras i
färdigt skick senast 30 mars varje år.
Denna kan också översändas till
delägarna i elektronisk form.

Ingen ändring föreslås.

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner
som så önskar.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall bedriva verksamheten på sådant
sätt att denna är tillfredsställande
konsoliderad och bolaget i övrigt utgör
en attraktiv och stabil upphandlare av
återförsäkring.
§6 Information m.m.

Kommunassurans
ska bedriva verksamheten på sådant
sätt att denna är tillfredsställande
konsoliderad och bolaget i övrigt utgör
en attraktiv och stabil upphandlare av
återförsäkring.
§6 Information m.m.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
skall hålla delägarna väl informerade
om sin verksamhet. Detta skall ske
dels vid bolagsstämma, dels vid ett
särskilt ägarsamråd, som skall hållas
under sista tertialet varje år. Kallelse
sker på initiativ av och genom
bolagets försorg.

Kommunassurans
ska hålla delägarna väl informerade
om sin verksamhet. Detta ska ske dels
vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt
ägarsamråd, som ska hållas under sista
tertialet varje år. Kallelse sker på
initiativ av och genom bolagets
försorg.

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen
medverka och jämte bolagets
verkställande ledning informera om
bl.a.
bolagets marknadsposition och
produkter, avkastning, ekonomiskt
utfall jämte prognos, arbete för att
förebygga skador hos
försäkringstagare och övriga delägare
samt affärsmässig utveckling i övrigt.
Vid ägarsamrådet skall också
behandlas de andra frågor som
delägare önskar genom anmälan till
bolaget.

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen
medverka och jämte Kommunassurans
verkställande ledning informera om
bl.a. ägarkommunernas risksituation,
bolagets marknadsposition och
produkter, avkastning, ekonomiskt
utfall jämte prognos, arbete för att
förebygga skador hos
försäkringstagare och övriga delägare
samt affärsmässig utveckling i övrigt.
Vid ägarsamrådet ska också
behandlas de andra frågor som
delägare önskar genom anmälan till
bolaget.

Delägare ska fortlöpande hållas
informerade om bolagets
verksamhet. Bolaget ska initiera

Delägare ska fortlöpande hållas
informerade om Kommunassurans
verksamhet. Bolaget ska initiera

Ingen ändring av stycket föreslås.

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå.

Ingen ändring av stycket föreslås.

möten med kommunen om
omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål
delges
• Protokoll från bolagsstämma
• Protokoll från
styrelsesammanträde
• Bolagets räkenskaper i
årsredovisning med
revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas
granskningsrapport.

möten med kommunen om
omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål
delges
• Protokoll från bolagsstämma
• Protokoll från
styrelsesammanträde
• Bolagets räkenskaper i
årsredovisning med
revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas
granskningsrapport.

Bolagets styrelse ska årligen
i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv
angivna syftet och ramarna för
verksamheten.

Kommunassurans styrelse ska årligen
i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv
angivna syftet och ramarna för
verksamheten.

Ingen ändring av stycket föreslås.

Uttalandet ska vara så utformat att det
kan läggas till grund för delägares
kommunstyrelses uppsikt och beslut
enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen
samt för lekmannarevisorns
granskning.

Uttalandet ska vara så utformat att det
kan läggas till grund för delägares
kommunstyrelses uppsikt och beslut
enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen
samt för lekmannarevisorns
granskning.

Ingen ändring av stycket föreslås.

Det åligger lekmannarevisorerna att
årligen i sin granskningsrapport
särskilt yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt utifrån det syfte
som angetts i bolagsordningen och i

Det åligger lekmannarevisorerna att
årligen i sin granskningsrapport
särskilt yttra sig om huruvida
Kommunassurans bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt utifrån det syfte
som angetts i bolagsordningen och i

Ingen ändring av stycket föreslås.

ägardirektiv, liksom de kommunala
befogenheter som utgör ram för
verksamheten.

ägardirektiv, liksom de kommunala
befogenheter som utgör ram för
verksamheten.

§ 7. Allmänhetens insyn i
verksamhet som bolaget överlämnar
till
privata utförare

§ 7. Allmänhetens insyn i
verksamhet som bolaget överlämnar
till
privata utförare

Om del av bolagets verksamhet genom
avtal lämnas över till en privat
utförare, ska bolaget genom avtalet
tillförsäkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten insyn i
den verksamhet som lämnas över.

Om del av Kommunassurans
verksamhet genom avtal lämnas över
till en privat utförare, ska bolaget
genom avtalet tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet
som lämnas över.

§8. Tolkningsordning
I det fall vad som i detta ägardirektiv
står i strid med vad som stadgas i lag,
bolagsordning eller aktieägaravtalet
mellan delägarna, gäller vad som
stadgas i följande ordning:

§8. Tolkningsordning
I det fall vad som i detta ägardirektiv
står i strid med vad som stadgas i lag,
bolagsordning eller aktieägaravtalet
mellan delägarna, gäller vad som
stadgas i följande ordning:

1.
Lag
2.
Bolagsordning
3.
Aktieägaravtal
4.
Ägardirektiv
Antaget vid årsstämma i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
(516406-0294)
den 7 maj 2020

1.
Lag
2.
Bolagsordning
3.
Aktieägaravtal
4.
Ägardirektiv
Antaget vid extra bolagsstämma i
Kommunassurans Försäkring AB
(516406-0294)
den 16 november 2022

Ingen ändring föreslås.

Ingen ändring föreslås.

Styrelsens i Kommunassurans förslag till

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB,
organisationsnummer 516406-0294
Ingånget den 16 november 2022

Bakgrund
Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer
516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005.
Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades
den 24 februari 2005.
Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som
meddelas i detta avtal.

§ 1 Ändamålet med ägandet
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.
Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer
tjänster inom risk- och försäkringsområdet.
Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget
ytterligare kompetens som återförsäkringskund.

§ 2 Verksamhet
Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för
administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för
delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.
Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan
organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner.
Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser.
Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st.
Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i
Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap
ska fattas av bolagsstämma.
Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de
riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav
Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000
kronor.
Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st.
Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare.
Brev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Antal
662
574
732
676
1386
2341
676
682
761
3615
1220
1846
872
4846
12588
611
326
937
826
676
970
605
877
602
1875
1494
1278
639
457
672
897
390
1300
459
614

Belopp
662 000
574 000
732 000
676 000
1 386 000
2 341 000
676 000
682 000
761 000
3 615 000
1 220 000
1 846 000
872 000
4 846 000
12 588 000
611 000
326 000
937 000
826 000
676 000
970 000
605 000
877 000
602 000
1 875 000
1 494 000
1 278 000
639 000
457 000
672 000
897 000
390 000
1 300 000
459 000
614 000

Aktieägare
Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Eslövs kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kristianstads kommun
Kävlinge kommun
Landskrona stad
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Osby kommun
Perstorps kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
Ystads kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun

Andel
0,87%
0,76%
0,97%
0,89%
1,83%
3,09%
0,89%
0,90%
1,00%
4,77%
1,61%
2,44%
1,15%
6,40%
16,62%
0,81%
0,43%
1,24%
1,09%
0,89%
1,28%
0,80%
1,16%
0,79%
2,48%
1,97%
1,69%
0,84%
0,60%
0,89%
1,18%
0,52%
1,72%
0,61%
0,81%

Org nr
212000-1041
212000-0894
212000-1025
212000-0944
212000-1173
212000-0985
212000-1108
212000-1116
212000-0928
212000-0951
212000-1058
212000-1140
212000-1066
212000-1132
212000-1124
212000-0902
212000-0910
212000-0969
212000-1090
212000-1082
212000-1017
212000-0993
212000-1074
212000-0886
212000-1199
212000-1033
212000-1181
212000-0936
212000-0878
212000-0860
212000-0639
212000-0613
212000-0670
212000-0654
212000-0621

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

454
732
1111
563
1259
533
1490
2992
633
1360
807
339
143
1510
327
1336
945
411
270
275
244
368
485
558
214

454 000
732 000
1 111 000
563 000
1 259 000
533 000
1 490 000
2 992 000
633 000
1 360 000
807 000
339 000
143 000
1 510 000
327 000
1 336 000
945 000
411 000
270 000
275 000
244 000
368 000
485 000
558 000
214 000

61
521
62
481
63
352
64
377
65
329
66
177
67
338
68
395
69
257
70
271
71
285
72
2602
Summa 75726

521 000
481 000
352 000
377 000
329 000
177 000
338 000
395 000
257 000
271 000
285 000
2 602 000
75 726 000

Uppvidinge kommun
Älmhults kommun
Laholms kommun
Tranemo kommun
Vetlanda kommun
Sävsjö kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Varbergs kommun
Mönsterås kommun
Uddevalla kommun
Vänersborgs kommun
Eda kommun
Essunga kommun
Grästorps kommun
Jokkmokks kommun
Lekebergs kommun
Malung/Sälens kommun
Ovanåkers kommun
Skinnskattebergs
kommun
Smedjebackens kommun
Surahammars kommun
Vadstena kommun
Valdemarsviks kommun
Vansbro kommun
Ydre kommun
Älvdalens kommun
Älvsbyns kommun
Ödeshögs kommun
Borgholms kommun
Åtvidabergs kommun
Halmstads kommun

0,60%
0,97%
1,47%
0,74%
1,66%
0,70%
1,97%
3,95%
0,84%
1,80%
1,07%
0,45%
0,19%
1,99%
0,43%
1,76%
1,25%
0,54%
0,36%
0,36%
0,32%
0,49%
0,64%
0,74%
0,28%

212000-0605
212000-0647
212000-1223
212000-1462
212000-0571
212000-0563
212000-0845
212000-0829
212000-0811
212000-0837
212000-0852
212000-0712
212000-0688
212000-1249
212000-0720
212000-1397
212000-1538
212000-1769
212000-2916
212000-1595
212000-2676
212000-2981
212000-2148
212000-2304
212000-2023

0,69%
0,64%
0,46%
0,50%
0,43%
0,23%
0,45%
0,52%
0,34%
0,36%
0,38%
3,44%
100,00%

212000-2205
212000-2031
212000-2825
212000-0431
212000-2130
212000-0381
212000-2197
212000-2734
212000-0373
212000-0795
212000-0415
212000-1215

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller
ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav,
fattas av bolagsstämman.

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden
kan komma att förvärva i Kommunassurans.

§ 4 Pantsättning
Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan
övriga parters samtycke.

§ 5 Valberedning
Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem
ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens
sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende
på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.
Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som
styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till
valberedningen på oberoende ledamot.
Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största
delägaren.

§ 6 Bolagets styrelse
Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.
Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller
verkställande direktör.
Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall
ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av
bolagsstämman.
Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör
förhållanden mellan Kommunassurans och part.

§ 7 Styrelsebeslut
Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.
Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 §
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

§ 8 Revision
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma.
Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för
fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.

§ 9 Bolagets ekonomi
Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av
kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för
försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god
marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet.

§ 10 Ekonomiska föreskrifter
Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering.
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom.

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas
av styrelsen.
Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt
avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie
Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då
sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet.
Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets
bolagsordning.

§ 12 Ytterligare delägare
Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver
kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En
förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av
aktiebolagslagen.
Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta
Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet.

Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget.
• Kommun
• Region
• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat
ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i
Kommunassurans.

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt
Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att
delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta
föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket
betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i
respektive fullmäktige senast två månader före stämman.

§ 14 Avtalstid
Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med
fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas
Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen.

§ 15 Väsentliga förändringar
Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger
vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet
Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande
delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman
pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus,
dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen
(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den
tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av
finansinspektionen föreskriven kapitalbas.

§ 17 Tvist
Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna
emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till
allmän domstol.
*
Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i
Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav
parterna erhållit var sitt.
Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att
teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor.
Alvesta kommun, genom titel namn
Bjuvs kommun, genom titel namn
Borgholms kommun, genom titel namn
Bromölla kommun, genom titel namn
Burlövs kommun, genom titel namn
Båstads kommun, genom titel namn
Eda kommun, genom titel namn
Eslövs kommun, genom titel namn
Essunga kommun, genom titel namn
Grästorps kommun, genom titel namn
Halmstads kommun, genom titel namn
Hultsfreds kommun, genom titel namn
Hässleholms kommun, genom titel namn
Högsby kommun, genom titel namn
Hörby kommun, genom titel namn
Höörs kommun, genom titel namn
Jokkmokks kommun, genom titel namn
Karlshamns kommun, genom titel namn
Karlskrona kommun, genom titel namn
Klippans kommun, genom titel namn
Kristianstads kommun, genom titel namn mn
Kävlinge kommun, genom titel namn
Laholms kommun, genom titel namn
Landskrona stad, genom titel namn
Lekebergs kommun, genom titel namn
Lessebo kommun, genom titel namn
Ljungby kommun, genom titel namn
Lomma kommun, genom titel namn
Lunds kommun, genom titel namn
Malmö stad, genom titel namn
Malung/Sälens kommun, genom titel namn
Markaryds kommun, genom titel namn
Mönsterås kommun, genom titel namn
Olofströms kommun, genom titel namn
Osby kommun, genom titel namn

Ovanåkers kommun, genom titel namn
Perstorps kommun, genom titel namn
Ronneby kommun, genom titel namn
Simrishamns kommun, genom titel namn
Sjöbo kommun, genom titel namn
Skinnskattebergs kommun, genom titel namn
Skurups kommun, genom titel namn
Smedjebackens kommun, genom titel namn
Staffanstorps kommun, genom titel namn
Surahammars kommun, genom titel namn
Svalövs kommun, genom titel namn
Svedala kommun, genom titel namn
Sävsjö kommun, genom titel namn
Sölvesborgs kommun, genom titel namn
Tingsryds kommun, genom titel namn
Tomelilla kommun, genom titel namn
Tranemo kommun, genom titel namn
Trelleborgs kommun, genom titel namn
Uddevalla kommun, genom titel namn
Uppvidinge kommun, genom titel namn
Vadstena kommun, genom titel namn
Valdemarsviks kommun, genom titel namn
Vansbro kommun, genom titel namn
Varbergs kommun, genom titel namn
Vellinge kommun, genom titel namn
Vetlanda kommun, genom titel namn
Vänersborgs kommun, genom titel namn
Ydre kommun, genom titel namn
Ystads kommun, genom titel namn
Åstorps kommun, genom titel namn
Åtvidabergs kommun, genom titel namn
Älmhults kommun, genom titel namn
Älvdalens kommun, genom titel namn
Älvsbyns kommun, genom titel namn
Ödeshögs kommun, genom titel namn
Örkelljunga kommun, genom titel namn
Östra Göinge kommun, genom titel namn

Styrelsens förslag till

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ingånget den 16 november 2022
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med
röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny
placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen.
Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”.
Aktieägaravtal 2018

Förslag till aktieägaravtal 2022

Bakgrund

Bakgrund

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett
gemensamt aktiebolag benämnt
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit
bolaget koncession för bedrivande av
försäkringsrörelse.

Det kommunala försäkringsbolaget
Kommunassurans Försäkring AB,
organisationsnummer 516406-0294, (i det
följande Kommunassurans eller bolaget)
bildades år 2005. Finansinspektionens
ursprungliga koncession för bedrivande av
försäkringsrörelse lämnades den 24
februari 2005.

Parterna förbinder sig gentemot varandra
att ställa sig till efterrättelse de
bestämmelser som meddelas i detta avtal.

Parterna förbinder sig gentemot varandra
att ställa sig till efterrättelse de
bestämmelser som meddelas i detta avtal.

§ 1 Ändamålet med ägandet

§ 1 Ändamålet med ägandet

Målet med delägandet är strategiskt och
långsiktigt.

Målet med delägandet är strategiskt och
långsiktigt.

Kommentarer till förslagen.

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av
organisationsnummer. Ingen ändring i sak.

Bolaget skall verka som ett alternativ till
den kommersiella marknaden och i
huvudsak erbjuda försäkringslösningar till
delägarekommuner på ett
konkurrenskraftigt och förmånligt vis,
avseende prissättning och villkor.

Kommunassurans ska tillhandhålla
aktieägande kommuner, regioner och
deras organisationer tjänster inom
risk- och försäkringsområdet.

Parterna ska långsiktigt verka för att
bolaget skall utgöra en attraktiv
och stabil upphandlare av återförsäkring
och sträva efter att tillföra det
gemensamma aktiebolaget ytterligare
kompetens som återförsäkringskund.

Parterna ska långsiktigt verka för att
Kommunassurans ska utgöra en attraktiv
och stabil upphandlare av återförsäkring
och sträva efter att tillföra det
gemensamma aktiebolaget ytterligare
kompetens som återförsäkringskund.

§ 2 Verksamhet

§ 2 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall i första hand
avse tillhandahållande

Kommunassurans verksamhet ska avse
tillhandahållande av en lösning inom
bolaget för administration av
delägarkommunernas risker,
tillhandahållande av försäkringsskydd för
delägarkommuner och därmed förenliga
tjänster till delägarkommuner.

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de
delägarkommuner som så önskar.

Kommunassurans kan även erbjuda ett
välanpassat försäkringsskydd till de bolag
eller annan organisation som helt eller till
majoritet ägs eller kontrolleras av
delägarkommuner. Detsamma gäller för
stiftelser vars styrelser, helt eller till
majoritet, delägarkommun utser.

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt
förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer
som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något
begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna
kan välja att medförsäkra).

försäkringsskydd
och därmed förenliga tjänster till
delägarkommuner (inkluderande landsting
och regioner) i Götaland.
Bolaget kan även erbjuda ett
välanpassat försäkringsskydd till de bolag
som helt eller till
majoritet ägs och kontrolleras av
de kommuner/landsting/regioner som ingår
som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller
för stiftelser vars styrelser, helt eller till
majoritet, aktieägare i bolaget utser.

Anpassning till ny bolagsordning.

Med delägarkommun avses organisation
enligt § 12, 4 st.

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget
stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer,
se § 12.

Även andra kommuner och landsting i
Götaland än nu befintliga delägare kan bli
delägare i bolaget.

Även andra kommuner och regioner
än nu befintliga delägare kan bli
delägare i Kommunassurans. Beslut om att
erbjuda kommun eller region utanför
Götaland delägarskap ska fattas av
bolagsstämma.

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera
sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför
verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske
först efter beslut av bolagsstämma.

Verksamheten ska bedrivas till minst 90
procent för aktieägarnas räkning och enligt
de riktlinjer som framgår av antagen
bolagsordning och ägardirektiv.

Verksamheten ska bedrivas till minst 80
procent för aktieägarnas räkning och enligt
de riktlinjer som framgår av antagen
bolagsordning och ägardirektiv.

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga
regler).

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s
aktiekapital skall uppgå till lägst
45 000 000 kronor och högst 180 000 000
kronor.

Kommunassurans
aktiekapital ska uppgå till lägst
45 000 000 kronor och högst 180 000 000
kronor.

Aktierna skall ha ett nominellt värde av
1 000 kronor/st.

Aktierna ska ha ett nominellt värde av
1 000 kronor/st.

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000
kronor och följande kommuner är delägare:

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000
kronor och följande kommuner är delägare.

Brev
1
2
3
4

Antal
662
574
732
676

Belopp
662000
574000
732000
676000

Aktieägare
Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstad kommun

Andel
0,91%
0,79%
1,01%
0,93%

Brev
1
2
3
4

Antal
662
574
732
676

Belopp
662000
574000
732000
676000

Aktieägare
Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstad kommun

Andel
0,87%
0,76%
0,97%
0,89%

Org nr
212000-1041
212000-0894
212000-1025
212000-0944

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1386 1386000 Eslövs kommun
2341 2341000 Hässleholms kommun
676
676000 Hörby kommun
682
682000 Höörs kommun
761
761000 Klippans kommun
3615 3615000 Kristianstads kommun
1220 1220000 Kävlinge kommun
1846 1846000 Landskrona kommun
872
872000 Lomma kommun
4846 4846000 Lunds kommun
12588 12588000 Malmö stad
611
611000 Osby kommun
326
326000 Perstorps kommun
937
937000 Simrishamns kommun
826
826000 Sjöbo kommun
676
676000 Skurups kommun
970
970000 Staffanstorps kommun
605
605000 Svalövs kommun
877
877000 Svedala kommun
602
602000 Tomelilla kommun
1875 1875000 Trelleborgs kommun
1494 1494000 Vellinge kommun
1278 1278000 Ystads kommun
639
639000 Åstorps kommun
457
457000 Örkelljunga kommun
672
672000 Östra Göinge kommun
897
897000 Alvesta kommun
390
390000 Lessebo kommun
1300 1300000 Ljungby kommun
459
459000 Markaryds kommun
614
614000 Tingsryds kommun

1,91%
3,23%
0,93%
0,94%
1,05%
4,98%
1,68%
2,54%
1,20%
6,68%
17,35%
0,84%
0,45%
1,29%
1,14%
0,93%
1,34%
0,83%
1,21%
0,83%
2,58%
2,06%
1,76%
0,88%
0,63%
0,93%
1,24%
0,54%
1,79%
0,63%
0,85%

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1386 1386000 Eslövs kommun
2341 2341000 Hässleholms kommun
676
676000 Hörby kommun
682
682000 Höörs kommun
761
761000 Klippans kommun
3615 3615000 Kristianstads kommun
1220 1220000 Kävlinge kommun
1846 1846000 Landskrona stad
872
872000 Lomma kommun
4846 4846000 Lunds kommun
12588 12588000 Malmö stad
611
611000 Osby kommun
326
326000 Perstorps kommun
937
937000 Simrishamns kommun
826
826000 Sjöbo kommun
676
676000 Skurups kommun
970
970000 Staffanstorps kommun
605
605000 Svalövs kommun
877
877000 Svedala kommun
602
602000 Tomelilla kommun
1875 1875000 Trelleborgs kommun
1494 1494000 Vellinge kommun
1278 1278000 Ystads kommun
639
639000 Åstorps kommun
457
457000 Örkelljunga kommun
672
672000 Östra Göinge kommun
897
897000 Alvesta kommun
390
390000 Lessebo kommun
1300 1300000 Ljungby kommun
459
459000 Markaryds kommun
614
614000 Tingsryds kommun

1,83%
3,09%
0,89%
0,90%
1,00%
4,77%
1,61%
2,44%
1,15%
6,40%
16,62%
0,81%
0,43%
1,24%
1,09%
0,89%
1,28%
0,80%
1,16%
0,79%
2,48%
1,97%
1,69%
0,84%
0,60%
0,89%
1,18%
0,52%
1,72%
0,61%
0,81%

212000-1173
212000-0985
212000-1108
212000-1116
212000-0928
212000-0951
212000-1058
212000-1140
212000-1066
212000-1132
212000-1124
212000-0902
212000-0910
212000-0969
212000-1090
212000-1082
212000-1017
212000-0993
212000-1074
212000-0886
212000-1199
212000-1033
212000-1181
212000-0936
212000-0878
212000-0860
212000-0639
212000-0613
212000-0670
212000-0654
212000-0621

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

454
732
1111
563
1259
533
1490
2992
633
1360
807
339
143
1510
327
1336
945
411
270
275
244
368
485
558
214
521
481
352
377
329
177

454000
732000
1111000
563000
1259000
533000
1490000
2992000
633000
1360000
807000
339000
143000
1510000
327000
1336000
945000
411000
270000
275000
244000
368000
485000
558000
214000
521000
481000
352000
377000
329000
177000

Uppvidinge kommun
Älmhults kommun
Laholms kommun
Tranemo Kommun
Vetlanda kommun
Sävsjö kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Varbergs kommun
Mönsterås kommun
Uddevalla kommun
Vänersborgs kommun
Eda
Essunga
Grästorp
Jokkmokk
Lekeberg
Malung/Sälen
Ovanåker
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Surahammar
Vadstena
Valdemarsvik
Vansbro
Ydre

0,63%
1,01%
1,53%
0,78%
1,73%
0,73%
2,05%
4,12%
0,87%
1,87%
1,11%
0,47%
0,20%
2,08%
0,45%
1,84%
1,30%
0,57%
0,37%
0,38%
0,34%
0,51%
0,67%
0,77%
0,29%
0,72%
0,66%
0,49%
0,52%
0,45%
0,24%

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

454
732
1111
563
1259
533
1490
2992
633
1360
807
339
143
1510
327
1336
945
411
270
275
244
368
485
558
214
521
481
352
377
329
177

454000
732000
1111000
563000
1259000
533000
1490000
2992000
633000
1360000
807000
339000
143000
1510000
327000
1336000
945000
411000
270000
275000
244000
368000
485000
558000
214000
521000
481000
352000
377000
329000
177000

Uppvidinge kommun
Älmhults kommun
Laholms kommun
Tranemo Kommun
Vetlanda kommun
Sävsjö kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Varbergs kommun
Mönsterås kommun
Uddevalla kommun
Vänersborgs kommun
Eda kommun
Essunga kommun
Grästorp kommun
Jokkmokk kommun
Lekeberg kommun

Malung/Sälen kommun
Ovanåker kommun
Skinnskattebergs kommun
Smedjebackens kommun
Surahammars kommun
Vadstena kommun
Valdemarsvik kommun
Vansbro kommun
Ydre kommun

0,60%
0,97%
1,47%
0,74%
1,66%
0,70%
1,97%
3,95%
0,84%
1,80%
1,07%
0,45%
0,19%
1,99%
0,43%
1,76%
1,25%
0,54%
0,36%
0,36%
0,32%
0,49%
0,64%
0,74%
0,28%
0,69%
0,64%
0,46%
0,50%
0,43%
0,23%

212000-0605
212000-0647
212000-1223
212000-1462
212000-0571
212000-0563
212000-0845
212000-0829
212000-0811
212000-0837
212000-0852
212000-0712
212000-0688
212000-1249
212000-0720
212000-1397
212000-1538
212000-1769
212000-2916
212000-1595
212000-2676
212000-2981
212000-2148
212000-2304
212000-2023
212000-2205
212000-2031
212000-2825
212000-0431
212000-2130
212000-0381

67
68
69
Summa

338
338000 Älvdalen
395
395000 Älvsbyn
257
257000 Ödeshög
72568 72568000

0,47%
0,54%
0,35%
100,00%

67
68
69
70
71
72
Summa

338
338000
395
395000
257
257000
271
271000
285
285000
2602 2602000
75726 75726000

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid
tillkommande eller frånträdande av part
eller ändring av bolagets
aktiekapital för uppfyllande av
försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av
bolagsstämman.

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid
tillkommande eller frånträdande av part
eller ändring av Kommunassurans
aktiekapital för uppfyllande av
försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av
bolagsstämman.

Parterna deltar i detta konsortium med
samtliga aktier, som vederbörande har och
i framtiden kan komma att förvärva i
bolaget.
§ 4 Pantsättning

Parterna deltar i detta konsortium med
samtliga aktier, som vederbörande har och
i framtiden kan komma att förvärva i
Kommunassurans.
§ 4 Pantsättning

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på
honom tillhöriga aktier i bolaget
utan övriga parters samtycke.
§ 5 Valberedning

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på
honom tillhöriga aktier i Kommunassurans
utan övriga parters samtycke.
§ 5 Valberedning

Val, som skall förrättas av bolagsstämman,
skall beredas av en valberedning bestående
av fem ledamöter och fem ersättare. I
beredningen skall eftersträvas, , att
bolagsstyrelsens sammansättning präglas
av hänsyn till att styrelsen blir

Val, som ska förrättas av bolagsstämman,
ska beredas av en valberedning bestående
av fem ledamöter och fem ersättare. I
beredningen ska eftersträvas att
bolagsstyrelsens sammansättning präglas
av hänsyn till att styrelsen blir

Älvdalens kommun
Älvsbyns kommun
Ödeshögs kommun

Borgholms kommun
Åtvidabergs kommun
Halmstads kommun

0,45%
0,52%
0,34%
0,36%
0,38%
3,44%
100,00%

212000-2197
212000-2734
212000-0373
212000-0795
212000-0415
212000-1215

representativ för ägarna med avseende på
kommunstorlek och förutsättningar i
övrigt.

representativ för ägarna med avseende på
kommunstorlek och förutsättningar i
övrigt.

Valberedningen föreslår förtroendevalda
eller tjänstemän i ägarkommunerna
som styrelseledamot, lekmannarevisor och
suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna
förslag till valberedningen på
försäkringssakkunnig och suppleant till
denne.

Valberedningen föreslår förtroendevalda
eller tjänstepersoner i ägarkommunerna
som styrelseledamot, lekmannarevisor och
suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna
förslag till valberedningen på
oberoende ledamot.

Förslag till bolagsstämman om vilka som
skall ingå i valberedning initieras av största
delägaren.

Förslag till bolagsstämman om vilka som
ska ingå i valberedning initieras av största
delägaren.

§ 6 Bolagets styrelse

§ 6 Bolagets styrelse

Styrelsens sammansättning framgår av
bolagsordningen.

Styrelsens sammansättning framgår av
bolagsordningen.

Till ordförande för styrelsen utses annan
ledamot än försäkringssakkunnig eller
verkställande direktör.

Till ordförande för styrelsen utses annan
ledamot än den oberoende ledamoten eller
verkställande direktör.

Till styrelsemöte kallas även suppleanter.
Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall
ordinarie ledamot är frånvarande.
Ordningen för suppleanternas tjänstgöring
fastställes av bolagsstämman.

Till styrelsemöte kallas även suppleanter.
Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall
ordinarie ledamot är frånvarande.
Ordningen för suppleanternas tjänstgöring
fastställes av bolagsstämman.

Parterna emellan ska jäv inte anses
föreligga vid behandling av frågor i
styrelsen, som rör förhållanden mellan
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och

Parterna emellan ska jäv inte anses
föreligga vid behandling av frågor i
styrelsen, som rör förhållanden mellan
Kommunassurans och

Anpassning till ny bolagsordning.

Anpassning till ny bolagsordning.

part.

part.

§ 7 Styrelsebeslut

§ 7 Styrelsebeslut

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL
(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 §
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får
fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i
ärendets behandling.

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL
(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 §
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får
fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i
ärendets behandling.

§ 8 Revision

§ 8 Revision

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska
vara en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och
revisorssuppleant väljs på ordinarie
bolagsstämma.

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska
vara en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och
revisorssuppleant väljs på ordinarie
bolagsstämma.

Bolagsstämman skall året efter allmänna
val utse två lekmannarevisorer och två
suppleanter för fyra år.
Lekmannarevisorernas behov av
sakkunnigt biträde skall bekostas av
bolaget.

Bolagsstämman ska året efter allmänna val
utse två lekmannarevisorer och två
suppleanter för fyra år.
Lekmannarevisorernas behov av
sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.

§ 9 Bolagets ekonomi

§ 9 Bolagets ekonomi

Bolaget skall, inom ramen för de
förutsättningar och begränsningar som
följer av kommunallagen, bedrivas i
enlighet med sunda företagsekonomiska
principer och för försäkringsverksamheten

Bolaget ska, inom ramen för de
förutsättningar och begränsningar som
följer av kommunallagen, bedrivas i
enlighet med sunda företagsekonomiska
principer och för försäkringsverksamheten

gällande författningar. Målet är att
bolaget alltid med god marginal
skall överskrida gällande krav på finansiell
stabilitet.

gällande författningar. Målet är att
Kommunassurans alltid med god marginal
ska överskrida gällande krav på finansiell
stabilitet.

§ 10 Ekonomiska föreskrifter

§ 10 Ekonomiska föreskrifter

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska
följa försäkringsrörelselagens krav på
ekonomisk hantering.

Kommunassurans ska
följa försäkringsrörelselagens krav på
ekonomisk hantering.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
äger inte rätt ingå borgen eller
förvärva fast egendom.

Kommunassurans
äger inte rätt att ingå borgen eller att
förvärva fast egendom.

Budget för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB ska årligen upprättas och
efter samråd med delägarna fastställas av
styrelsen.

Budget för Kommunassurans
ska årligen upprättas och
efter samråd med delägarna fastställas av
styrelsen.

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB
anlitar part för arbete eller tjänster gäller
som förutsättning att skriftligt avtal
upprättas på marknadsmässiga villkor.

Om Kommunassurans
anlitar part för arbete eller tjänster gäller
som förutsättning att skriftligt avtal
upprättas på marknadsmässiga villkor.

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av
aktie

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av
aktie

Aktie i bolaget får inte emitteras
eller överlåtas till annan än annan delägare
och då sådan som omfattas av
kommunallagens bestämmelser om
kommunal verksamhet. Bestämmelser om
samtycke, hembud och oenighet
beträffande lösenbelopp finns i bolagets

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras
eller överlåtas till annan än annan delägare
och då sådan som omfattas av
kommunallagens bestämmelser om
kommunal verksamhet. Bestämmelser om
samtycke, hembud och oenighet
beträffande lösenbelopp finns i bolagets

bolagsordning.

bolagsordning.

§ 12 Ytterligare delägare

§ 12 Ytterligare delägare

Beslut om nya delägare i bolaget
fattas av bolagsstämman. Sådant beslut
kräver kvalificerad majoritet utgörande
minst 2/3 av de aktier som är företrädda på
stämman. En förutsättning för sådant beslut
är att den nye delägaren biträder detta
avtal.

Beslut om nya delägare i Kommunassurans
fattas av bolagsstämman. Sådant beslut
kräver kvalificerad majoritet utgörande
minst 2/3 av de aktier som är företrädda på
stämman. En förutsättning för sådant beslut
är att den nye delägaren biträder detta
avtal.

Att bolagsstämman kan bemyndiga
styrelsen att emittera aktier i bolaget
framgår av aktiebolagslagen.

Att bolagsstämman kan bemyndiga
styrelsen att emittera aktier i bolaget
framgår av aktiebolagslagen.

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor
som skall gälla för nya delägare och därvid
beakta bolagets marknadsvärde
och förmögenhet.

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor
som ska gälla för nya delägare och därvid
beakta Kommunassurans marknadsvärde
och förmögenhet.
Följande juridiska personer kan vara
ägare av bolaget.
• Kommun
• Region
• Andra juridiska personer inom den
kommunala sektorn, som inte har något
privat ägarintresse och som till minst
75 % ägs eller kontrolleras av mer än
en annan ägare i bolaget.

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan
vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast
indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att
även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.
Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag
till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i
Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda
kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till
internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av
organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den
underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun.
Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller
framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även
fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun).

§ 13 Beslut om frågor av principiell
betydelse eller större vikt

§ 13 Beslut om frågor av principiell
betydelse eller större vikt

Inför beslut i frågor av principiell betydelse
eller av större vikt skall styrelsen tillse att
delägarna erhåller ett underlag som
möjliggör en god beredning av ärendet
innan detta föreläggs bolagsstämman.
Sådan fråga ska ges tillfälle till god
beredning hos delägarna, vilket betyder att
ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet
samt ges en möjlighet till beredning i
respektiver fullmäktige senast två månader
före stämman.

Inför beslut i frågor av principiell betydelse
eller av större vikt ska styrelsen tillse att
delägarna erhåller ett underlag som
möjliggör en god beredning av ärendet
innan detta föreläggs bolagsstämman.
Sådan fråga ska ges tillfälle till god
beredning hos delägarna, vilket betyder att
ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet
samt ges en möjlighet till beredning i
respektive fullmäktige senast två månader
före stämman.

§ 14 Avtalstid

§ 14 Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den
17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.

Detta avtal gäller från och med den
16 november 2022 till och med den 30 juni
2030.

Uppsägs inte avtalet av part senast två år
före avtalsperiodens utgång förlängs
avtalet med fyra år i sänder med enahanda
uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara
skriftlig och tillställas Kommunassurans
Syd Försäkrings AB, som underrättar
övriga parter om uppsägningen.

Uppsägs inte avtalet av part senast två år
före avtalsperiodens utgång förlängs
avtalet med fyra år i sänder med enahanda
uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara
skriftlig och tillställas Kommunassurans,
som underrättar
övriga parter om uppsägningen.

§ 15 Väsentliga förändringar

§ 15 Väsentliga förändringar

Om väsentlig förändring av verksamheten
eller förutsättningarna för denna inträffar
äger vardera parten uppta förhandlingar om
villkoren i detta avtal.

Om väsentlig förändring av verksamheten
eller förutsättningarna för denna inträffar
äger vardera parten uppta förhandlingar om
villkoren i detta avtal.

§ 16 Konsekvenser av parts
uppsägning av avtalet

§ 16 Konsekvenser av parts
uppsägning av avtalet

Delägare som vill utträda ur
bolaget skall hembjuda sina aktier
till kvarvarande delägare för inlösen. Om
dessa inte önskar begagna sin rätt till
inlösen skall bolagsstämman pröva om
inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler
sig flera lösningsberättigade, skall
företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning, verkställd av notarius
publicus, dock att om samtidigt flera aktier
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske,
skall fördelas proportionellt i förhållande
till tidigare innehav bland dem, som
framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet
skall, om parterna inte kommer överens,
bestämmas i den ordning lagen (1999:116)
om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall
erläggas inom en månad från den tidpunkt,
då lösenbeloppet blev bestämt.
Inlösen får endast äga rum under
förutsättning att aktiekapitalet inte kommer
att understiga av finansinspektionen
föreskriven kapitalbas.

Delägare som vill utträda ur
Kommunassurans ska hembjuda sina aktier
till kvarvarande delägare för inlösen. Om
dessa inte önskar begagna sin rätt till
inlösen ska bolagsstämman pröva om
inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler
sig flera lösningsberättigade, ska
företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning, verkställd av notarius
publicus, dock att om samtidigt flera aktier
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske,
ska fördelas proportionellt i förhållande till
tidigare innehav bland dem, som framställt
lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om
parterna inte kommer överens, bestämmas i
den ordning lagen (1999:116) om
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska
erläggas inom en månad från den tidpunkt,
då lösenbeloppet blev bestämt.
Inlösen får endast äga rum under
förutsättning att aktiekapitalet inte kommer
att understiga av finansinspektionen
föreskriven kapitalbas.

§ 17 Tvist

§ 17 Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska i
första hand lösas genom förhandlingar
parterna emellan. Om sådana förhandlingar
misslyckas ska tvisten för slutligt
avgörande hänskjutas till allmän domstol.

Tvister i anledning av detta avtal ska i
första hand lösas genom förhandlingar
parterna emellan. Om sådana förhandlingar
misslyckas ska tvisten för slutligt
avgörande hänskjutas till allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i likalydande
exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Detta avtal är upprättat i likalydande
exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Godkänd av bolagsstämma 180517

Ingånget av delägarkommunerna i
anslutning till extra bolagsstämma i
Kommunassurans den 16 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-08-25

§ 116 Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation årsredovisning
2021 KS/2022:296
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation
samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021

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

Ärendet
Föreligger årsredovisning för 2021 inklusive revisionsberättelse för Stiftelsen Frans Amandus
Nordqvists donation.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation
2022-06-07
Årsredovisning F A Nordqvists donation 2021 inkl. revisionsberättelse

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

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Vår ref: Eva Borg
Redovisningsekonom
Datum: 2022-06-07
Dnr: KS/2022:296

Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen
Frans Amandus Nordqvists donation
Förslag till beslut
•

Godkänner årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists
donation samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021

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

Ärendet
Föreligger årsredovisning för 2021 inklusive revisionsberättelse för Stiftelsen
Frans Amandus Nordqvists donation.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus
Nordqvists donation 2022-06-07
Årsredovisning F A Nordqvists donation 2021 inkl revisionsberättelse

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
Kommunfullmäktige

Status

Konrad Fredh

Eva Borg

Ekonomichef

Redovisningsekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-20

§ 178 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•

Förslag ges på nästkommande sammanträde.

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

Ärendet
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.
Stefan Larsson (V) har blivit entledigad.
Vänsterpartiets plats som ersättare i budgetutskottet vakant och ska tillsättas.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)
KS §145, 2022-05-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) ber om att få återkomma med förslag på nästkommande sammanträde.

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Ämne: Avsägelse
Från: Larsson Stefan
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna; Brolin Anders
Mottaget: 2021-11-02 17:35:32
Tranemo 211102
Avsäger mig härmed med omedelbar verkan alla uppdrag som förtroendevald i
Tranemo kommun.
Det har varit en givande tid men ibland behöver man gå vidare i livet.
Stefan Larsson
Vänsterpartiet Tranemo
Skickat från min iPad

