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§ 

Gallringsbeslut gällande personakter 
Dnr 2018/730 

Sammanfattning 
I centralarkivet finns det personakter från vård- och omsorgsförvaltningen som inte har följt 
den dåvarande dokumenthanteringsplanen. Det finns sparade akter som enligt dåvarande lag 
och dokumenthanteringsplan inte ska bevaras. Därför föreslås ett gallringsbeslut om att 
gallra personakter retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-03 från kanslichef 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Personakter ska gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-04-03 

Tjänsteskrivelse Gallringsbeslut gällande personakter 
Diarienummer 2018/730, löpnummer 4167/2018 

Sammanfattning 
I centralarkivet finns det personakter från vård- och omsorgsförvaltningen som inte har följt 
den dåvarande dokumenthanteringsplanen. Det finns sparade akter som enligt dåvarande lag 
och dokumenthanteringsplan inte ska bevaras. Därför föreslås ett gallringsbeslut om att 
gallra personakter retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Gallra personakter retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018. 

Ärendet 
I centralarkivet finns det bevarade personakter från vård- och omsorgsförvaltningen. Det 
finns inget stöd för detta i dokumenthanteringsplanen från 1991 eller dåvarande lagstiftning. 
Inför flytten av centralarkivet som sker 2019 behöver gallring av det som inte ska bevaras 
genomföras. Därav föreslås ett gallringsbeslut om att gallra personakter retroaktivt enligt 
dokumenthanteringsplanen 2018. 

Beslutsunderlag 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 

Lena Brännmar Viola Björklund 
Kanslichef Arkivarie 
Kanslifunktionen Kanslifunktion 
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§  
 

Ombudgetering av investeringsanslag avseende 
tvättmaskiner och torktumlare 
Dnr 2019/235 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade 2019-02-07, § 46/2019, beslut om att bevilja investeringsmedel 
(0,58 mnkr) för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov.  
Enligt kommunstyrelsens beslut ska investeringen finansieras genom att ta i anspråk 
investeringsmedel från anslaget för Ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2018. 
 
På grund av det sena beslutet om att ianspråkta medel från investeringsbudgeten 2018 
saknades anslaget i det underlag avseende ombudgetering av investeringsanslag 2018 som 
kommunstyrelsen beslutade om vid sammanträdet 2019-03-07, § 70/2019. Beslutet om 
ombudgetering av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget behöver därför 
kompletteras för att det ska finnas anslag för ändamålet i 2019 års investeringsbudget.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-03 från ekonomichef 
2 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-07, § 46 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ombudgetera investeringsanslaget avseende tvättmaskiner och torktumlare, 0,58 mnkr, till 
2019 års investeringsbudget. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-03 

Tjänsteskrivelse - ombudgetering av 
investeringsanslag avseende tvättmaskiner och 
torktumlare 
Diarienummer 2019/235, löpnummer 1156/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade 2019-02-07, § 46/2019, beslut om att bevilja investeringsmedel 
(0,58 mnkr) för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov.  
Enligt kommunstyrelsens beslut ska investeringen finansieras genom att ta i anspråk 
investeringsmedel från anslaget för Ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2018. 
 
På grund av det sena beslutet om att ianspråkta medel från investeringsbudgeten 2018 
saknades anslaget i det underlag avseende ombudgetering av investeringsanslag 2018 som 
kommunstyrelsen beslutade om vid sammanträdet 2019-03-07, § 70/2019. Beslutet om 
ombudgetering av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget behöver därför 
kompletteras för att det ska finnas anslag för ändamålet i 2019 års investeringsbudget.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetera investeringsanslaget avseende tvättmaskiner och torktumlare, 0,58 mnkr, till 
2019 års investeringsbudget. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-07, § 46 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Tf servicechef  
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2019-02-07 
Paragrafer 34 - 56 
Datum då anslaget sätts upp 2019-02-13 Datum då anslaget tas ner 2019-03-11 
Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………… 
Underskrift  

 
 

Tid och plats torsdag den 7 februari 2019 kl. 08:00-15.40, i Kommunfullmäktiges 
sessionssal, Stadshuset 

  
Paragrafer 34 - 56 

  
Ledamöter Roland Karlsson C Ordförande 

Wiktor Öberg M Vice ordförande 
Klas Redin S Ledamot 
Mikael Dahl C Ledamot 
Celso Silva Goncalves S Ledamot 
Niclas Sunding SD Ledamot 
Mikael Levander NU Ledamot 
Sebastian Gustavsson M Ledamot 
Lisa Åkesson NU Ledamot 
Inga-Kersti Skarland S Ledamot 
Kerstin Berggren MP Ledamot 
Mats Bogren NU Ledamot 
Eva Arnesson KD Ledamot 
Adela Brkic Carlsson L Ledamot 
Aila Kiviharju SD Ledamot 

  
Tjänstgörande  

ersättare 
   

  
Ersättare Emma-Klara Arnell C  

Anders Andersson C  
Victor Sund C  
Armel Hombessa NU  
Emma Magnusson S  
Leif Dahl S  
Tommy Mårtensson  S  
Martin Berg SD  
Bengt Bogren SD  
Birgit Andersson L  
Frida Edberg KD  
Evelina Karlsson V  

  
Justerare 

 
 Wiktor Öberg (M) 

Tid och plats för 
justering 

Tisdagen den 12 februari i Stadshuset  kl. 13.00 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

  
Övriga Håkan Sandahl kommunchef 

Magnus Andersson socialchef 
Gülsen Özdenkos barn- och utbildningschef 
Anna-Lena Johansson tf servicechef 
Niklas Anemo ekonomichef 
Roland Ödh personalchef 
Gunilla Kock-Hansson tf samhällsbyggnadschef 
Lena Brännmar Kanslichef, tf kommunikationschef 
Susanne Åhman planeringschef 

 
Underskrifter  

 

 
Sekreterare ________________________ 

  Karin Bergdahl 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Roland Karlsson 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Wiktor Öberg 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 46/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov 
Dnr 2018/634 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och 
torktumlare i lägenheter på Ryttershov, 0,58 mnkr. Investeringen möjliggör att få samma 
standard i samtliga lägenheter på Ryttershov som i kommunens övriga vård- och 
omsorgsboenden. 
 
Av hygieniska skäl bör varje boende ha möjlighet att tvätta och torka i lägenheten. I 18 av 
lägenheterna på Ryttershov saknas idag denna möjlighet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet kan avsättas från anslaget för ”ej kända projekt” i investeringsbudgeten för 2018. 
Medel behöver ombudgeteras till 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser (ca 15 tkr årligen för elförbrukning och underhåll) beaktas 
i budget 2020.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från tf servicechef 
2 Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för installation av 

tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov, 0,58 mnkr kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov, 0,58 mnkr kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
Beslut lämnas till 
Tf Servicechef 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet    
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2019 
Dnr 2019/51 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-02 från kommunchef 
2 Investeringskalkyl Inventarier 2019 
3 Sammanställning inventarieanskaffning 2019 
4 Inventarier sektor välfärd 2019 
5 Inventarier sektor lärande 2019 
6 Inventarier 2019 - Övergripande kontorsmöbler 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse 
verksamhetsinventarier i investeringsbudget 2019.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-02 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
inventarier 2019 
Diarienummer 2019/51, löpnummer 232/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse 
verksamhetsinventarier i investeringsbudget 2019.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier. 
 
Bifogat finns underlag som visar planerade inköp för sektorerna lärande och välfärd samt 
kontorsmöbler till hela förvaltningen. Bifogat finns också en sammanställning över 
fördelningen av avsatta medel.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse verksamhetsinventarier i 
investeringsbudget 2019  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Inventarier 2019 
2 Sammanställning inventarieanskaffning 2019 
3 Inventarier sektor välfärd 2019 
4 Inventarier sektor lärande 2019 
5 Inventarier 2019 - Övergripande kontorsmöbler 
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Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 
 

Håkan Sandahl  Niklas Anemo 
Kommunchef Ekonomichef 
  
  

 

Anna-Lena Johansson 
Tf Servicechef 
Sektor service 
 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Anna-Lena Johansson Kommunstyrelsens förvaltning

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Inventarier 2019 4 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

4 000 4 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 4 000 0 0 0 0 0 4 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 400 400 400 400 400 400 2 400
Internränta 68 61 54 48 41 34 306
Summa kapitalkostnader 468 461 454 448 441 434 2 706
Summa kostnader 468 461 454 448 441 434 2 706
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 468 461 454 448 441 434 2 706

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Inga tillkommande driftskostnader utöver kapitalkostnaderna.



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2019

Verksamhet: Sammanställning av ansökningar

Verksamhet Utgift, exkl. moms, tkr

Sektor välfärd 1 800

Sektor lärande 1 800

Övergripande kontorsmöbler 400

Summa tkr: 4 000

Datum: 2019-03-25

Uppgiftslämnare: Tf Servicechef



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2019

Verksamhet: Sektor välfärd

Verksamhet Utgift, exkl. moms, tkr

ÄO: Div verksamhetsinventarier, kontorsmöbler etc 430

FN: Div verksamhetsinventarier, kontorsmöbler etc 300

IFO: Kontorsmöbler 20

BK: Utbyten sängar, verksamhetsinventarier, kontorsmöbler 1 050

Summa tkr: 1 800

Datum: 2019-03-25

Uppgiftslämnare: Sektorschef välfärd



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2019

Verksamhet: Sektor lärande

Verksamhet Utgift, exkl. moms, tkr

Förskola: Inventarier, kodlås, utrustning mm. 325

Grundskola: Utrustning, möbler, datorvagn mm. 800

Tingsholm:Inventarier, utrustning, möbler mm. 625

Skolutveckling och Stöd:medicinsk skåp, möbler mm. 50

Summa tkr: 1 800

Datum: 2019-03-25

Uppgiftslämnare: Sektorschef lärande



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2019

Verksamhet: Övergripande

Verksamhet Utgift, exkl. moms, tkr

Kontorsmöbler till nämndhuset, Jägaregatan, 400

Höjdgatan samt stadshuset

Summa tkr: 400

Datum: 2019-03-25

Uppgiftslämnare: Tf Servicechef
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§  
 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 från 
Kvinnojouren i Borås 
Dnr 2019/163 
 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 
2019. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer. 
Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns 
kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet i första hand 
genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-11 från socialchef 
2 Ansökan från Kvinnojouren, Borås, om verksamhetsbidrag för 2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 12 kronor per invånare, totalt 
292 896 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2019 för individ- och familjeomsorgen.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-11 

Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 
2019 från Kvinnojouren i Borås 
Diarienummer 2019/163, löpnummer 829/2019 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 
2019. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer. 
Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns 
kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet i första hand 
genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 12 kronor per invånare, totalt 
292 896 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2019 för individ- och familjeomsorgen.  
 
 
Ärendet 
Kvinnojouren i Borås är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som aktivt tar 
avstånd från våld i nära relationer, det vill säga det våld som framförallt riktas mot kvinnor 
och barn. Kvinnojouren i Borås erbjuder stöd och hjälp till utsatta, bland annat i form av 
skyddat boende, enskilda samtal, hembesök eller telefonsamtal. Man riktar sina insatser både 
mot kvinnorna och barnen.  
 
Kvinnojouren i Borås arbetar aktivt för att informera och sprida kunskap om våld i nära 
relationer och om jourens verksamhet. Detta görs till exempel genom att man tar emot 
studiebesök och informerar på skolor och i andra verksamheter. 
 
Till Kvinnojouren i Borås hör, förutom Borås stad, även Ulricehamns kommun, Bollebygds 
kommun och Herrljunga kommun. Finansieringen av kvinnojouren sker i första hand genom 
kommunalt bidragsstöd. För 2018 beviljade Ulricehamns kommun Kvinnojouren i Borås 
bidrag med 291 552 kronor, motsvarande 12 kronor per invånare. Vid den senaste 
befolkningsmätningen 2018-09-30, hade kommunen 24 408 invånare. Den totala summan 
blir då 292 896 kronor. 
 
Förvaltningen anser att Kvinnojouren gör ett bra arbete för kvinnor som utsätts för våld i 
nära relationer och för de barn som också drabbas. Förvaltningen tillstyrker därför 
Kvinnojourens ansökan. Bidraget finansieras inom budget 2019 för individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ansökan från Kvinnojouren, Borås, om verksamhetsbidrag för 2019 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Kvinnojouren i Borås 
Ekonomi 
Socialchef   
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Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef  Utredare 
 Sektor välfärd 
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Ansökan om verksamhetsbidrag för 2019

Härmed ansöks om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för
år 2019 till Kvinnojouren Borås.
Vi bifogar vår senaste verksamhetsberättelse/plan samt budget for 2019.

Med vänliga hälsningar

;az ála áWé/ø/Ãéâ/øz/
Elisabet Hedblom

Ordförande

Postadress Telefon Telefax Bankgiro Org.nr
Kvinnojouren Borås 010/4550365 033/412285 5335-0252 864501-5200

Box 979 Innehar F-skattebevis

501 10 Borås
Jouren är öppen: måndag - fredag: 08.00 -21.00. Lördag -  Söndag 09.00-18.00.
Övrig tid: Kontakta polisen eller socialajouren



Kvinnojouren Borås kvalitetsarbete  i  skyddat boende 2018

Socialstyrelsen definierar skyddad boende som en" organisatorisk enhet som erbjuder

tillfällig bostad ordnad utifrån beslut om insats från socialtjänsten till skydd mot hot, våld

eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser och som har tillgång till

personal med relevant kompetens för boendeinsatsen".

God kvalitet är verksamhet som kan beskrivas som att tjänsterna svarar mot mål (lagar,

förordningar, föreskrifter) som beslutas samt att de är:

0  trygga, säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen

5  kap 11 §, 11 kap 1§, 11 kap 5§, 11 kap 7 §  SoL

o  tillgängliga

3  kap 1§, 3kap 4 §  SoL

0  kunskapsbaserade

3  kap 3 §  SoL

0  bygger på respekt på människors självbestämmanderätt och integritet

1 kap 1 §SoL

0  utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet

3 kap 1§och 5§SoL

Kvinnojouren Borås har under året fortsatt med att kvalitetssäkra verksamheten.

Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet

Bemanning av anställd personal måndag - fredag 8-21, torsdag 8-18.
Bemanning av volontärer torsdag 18-21, lördag-söndag telefonjour 9-18. Helgaktivitet

lördag, söndag. Bemanning nattetid vid behov.

Särskild telefonjour för boende lördag-söndag 9-21.
Har skriftliga rutiner som anger hur skyddssökande personer som bor på kvinnojouren ska

skyddas mot hot och risker. Och gör regelbundet säkerhetsplanering tillsammans med

skyddsökande personer som bor på kvinnojouren.

Har skriftliga rutiner för att upptäcka om skyddssökande är fortsatt utsatta för våld under

tiden de bor på kvinnojouren.

Kvinnojouren har skyddsanordningar såsom boxadress, inbrottslarm, sluss,

övervakningskamera, säkerhetsdörr, säkerhetsfönster, överfallslarm samt porttelefon.

Har skriftliga rutiner som anger hur personal och volontärer som arbetar på kvinnojouren

ska skyddas mot hot och risker.

Har skriftliga rutiner som anger hur personal och alla volontärer känner till

socialtjänstlagens bestämmelser om tystnadsplikt.

Har skriftliga rutiner som anger hur personal och volontärer känner till Lex Sarah om

anmälningsskyldigheten.
Har skriftliga rutiner som anger hur skyddade personuppgifter för de som bor på

kvinnojouren inte kommer ut till obehöriga.



Helhetssyn, samordning och kontinuitet

Kvinnojouren har skriftliga rutiner som anger hur vi samverkar med socialnämnden.

Kvinnojouren har rutiner för hur vi samverkar med polis, myndigheter, organisationer och

andra föreningar.

Kvinnojouren har rutiner som anger hur boenden, socialtjänsten och kvinnojouren ska

göra inför utflyttning från kvinnojouren. Kvinnojouren gör även uppföljning såsom

hembesök och eftervård om så beslutas.

Kvinnojouren har barnverksamhet med förskollärare i en angränsande lokal för

medföljande yngre barn och tonåringar. Barnsamordnare som utgår ifrån barnens behov.

Rutiner för hur barn få börja förskola och skola.

Utvärdering

Kvinnojouren följer systematiskt upp och dokumenterar de boendes uppfattning om

boendemiljön, bemötande, insatserna och barnverksamheten.

25 st inkomna utvärderingar från boenden.

"  Barnverksamheten var fantastik  "

" Behöver skyddet på fönstret vara så högt upp "

." De skulle finnas mer än en tvättmaskin"

"Tiden hos er var min bästa tid i Sverige"
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Kvinnojouren Borås

Bokslut for kalenderåret 2018

Balansräkning

Tillgångar IE: ,_n

Kontantkassa

Banktillgodohavanden 2

Kundfordringar

Upplupna intäkter

Inventarier 3

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Beräknad semesterlöneskuld

Socavgifter på beräknad sem.1öneskuld

Upplupna kostnader

Projektmedel ej redovisade

Personalens källskatt

Summa skulder

Eget Kapital
Ingående eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Summa skulder ochgeget kapital

Org.nr 864501-5200

2018.12.31

7 250

9 011 007

490 504

302 013

0

9  810 773

252 120

82 541

259 854

25 665

87 959

708 139

8114 554

988 081

9102 635

9 810 774

Sid. 1(4)

2017.12.31

17 965

7 554 641

711 195

167 569

0

8 451 376

178 453

51 891

70 916

35 556

0

336 816_

6 436 499

1 678 055

8 114 554

8 451 370



Kvinnojouren Borås
Org.nr: 864501-5200

Bokslut för kalenderåret 2018
Resultaträkning Not.

Boende

Medlemsavgifter

Lönebidrag

Kommunala bidrag

Övriga bidrag
Proj ektmedel

Övriga intäkter

u1o\4>o\

Summa intäkter

Kostnader
Löner

Sociala avgifter

Pensionskostnader

Utbildning

Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

Ovriga kostnader

Material och varor

Gåvor till kvinnor och barn

Redovisade projektmedel

Lokalkostnader

Förbmkningsinv.,rep. o underhåll

KontorsmateriaLtel porto etc.

Konsultarvoden och köpta tjänster

Annonsering och reklam

Diverse adm. kostnader

Svedjegatan

Nämndemansgatan

Torggatan

Summa övriga kostnader

Summa kostnader

Resultat fore räntor

Ränteintäkter

Årets resultat

2018

5 906 577

11 100

136 759

1 832 508

28 395

1 401 589

15 205

9 332 133

4226106

1290 671

351659

51397

162 915

6 082 748

243114

82 396

110 892

1 125120

126 695

271 522

78 111

104 030

39 774

23 353

63 958

2 268 965

8 351 713

+  980 420

7 661

+  988 081

2017

6 591 043

7 600

96 250

1 792 836

100 255

541 365

0

9 129 349

3 543 841

1 085 024

279 188

104 794

148 970

5 161 817

195 751

142 975

213 201

991675

122 579

269 720

23 031

103 841

194 611

37 897

0

2 295 281

7 457 098

+  1 672 251

5 804

+  1 678 055

Sid 2(4)



Sid 3(4)
Kvinnojouren Borås
Org.nr: 864501-5200

Bokslut för kalenderåret  20  l  8

Not 1 Specifikation-kontanter
Kontantkassa 958

Handkassa öl

Summa  7  250

Not 2. Specifikation -banktillgodohavanden

Swedbank 8 967 717

Länsförsäkringar Bank 43 290

Summa  9  011  007

Not 3. Inventarier skrivs av med 20% på anskaffningsvärdet.

Anskaffningsvärde, inventarier 173 028

Tidigare års avskrivning -  173028

Årets avskrivning 0

Bokfört värde  20  l 8 Q

Not 4. Spec över kommunala bidrag.
Borås Stad 1 327 956

Ulricehamns Kommun 291 552

Herrljunga Kommun 100  000

Bollebygds Kommun 109 000

Säker och Trygg förening 4  000

Summa 1832 508

Not 5. Spec. över projektmedel

Socialstyrelsen - verksamhetsbidrag 2018 750  000
Socialstyrelsen - organisationsbidrag 2018 381 355

Delegation mot segregation 2018 215 000

Skolverket mot sexuella trakasserier 2018/19 35 234

Brottsofferfond 2018 20  000
Summa 1 401 589

Not 5. Spec över övrigagåvor och bidrag.

Bidrag och gåvor från organisationer till kvinnor o barn 28 395

Statligt lönebidrag 136 759

Summa 165 154



Kvinnojouren Borås

Org.nr: 864501-5200 Sid 4(4)

Bokslut för kalenderåret 2018

Underskrifter.

Borås den 20 februari 2019

  62244,;  Wei/M  mt  40W/
Elisabet Hedblom Lena Steiland

Ordförande Vice ordförande  
   

CQ/(/CLKK‘ W/77 /u 'Lz-e/&.J>#\ o.b\/
Lena Fr riksson Ann Larsson Barbro Svensson

Sekreterare Vice sekreterare Ledamot

Ledamot

/Z/MW/  L___ .... ..
Karin Svensson-llseth

Ledamot



Revisionsberättelse
för

Kvinnojouren i Borås
Org.nr 864501-5200

Undertecknad av årsmötet vald revisor har utfört revision för räkenskapsåret

20l8.01.01 - 2018.12.31.

Jag har granskat bokföringen, bokslutet och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret

2018. Bokslutet harupprättats enligt bokforingslagen och ger en rättvisande bild av

föreningens resultat och ställning.  _

Verksamheten har bedrivits enligt Kvinnojourens stadgar.

Jag anser att min revision ger mej grund för mitt nedanstående uttalande.

Jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att samtliga

styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Borås den 23 februari 2019

 /.
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Intern revisionsberättelse

för

Kvinnojouren Borås

Org.nummer: 864501-5200

Undertecknade av årsmötet den 28 februari 2018 valda föreningsrevisorer har utfört

revision av styrelsens arbete under kalenderåret 2018.

Vårt arbete har i huvudsak omfattat att styrelsens arbete sker i överensstämmelse med

föreningens stadgar och att protokollförda beslut genomförts.

För att granska styrelsens arbete har vi genomläst samtliga protokoll från styrelsens alla

styrelsemöten under året, kontrollerat att beslut och förändringar blivit genomförda och

uppföljda, samt i övrigt informerat oss om att styrelsen följt de mål för  2018  som angetts i

2017  års bokslut.

  

  

Borås den 15 februari  2019

vägra/c' 6/5/ D» "  Qøfâzv
Anita Ekunger so

/
/.
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Kvinnojouren Borås
Org.nummer: 864501-5200

Budget för kalenderåret 2019

Intäkter

inkomster från boende

Medlemsavgifter och diverse intäkter

Gåvor till kvinnor och barn

Ränteintäkter

Summa

Lönebidrag

Bidrag från Borås Stad

Bidrag från Ulricehamns kommun

Bidrag från Bollebygds kommun

Bidrag från Herrljunga kommun

Summa bidrag

Summa intäkter totalt

Kostnader.
Löner ,socialavgifter och övriga personalkostnader

Hyror och övriga lokalkostnader

Varor och förbrukningsmaterial för verksamheten

Övriga främmande tjänster
Telefon, porto och övriga administrationskostnader

Summa kostnader

Resultat

Borås den 24 september 2018

Kvinnojouren Borås

Elisabet Hedblom
Ordförande

7 300 000

12 000

120 000

10 000

7  442 000

100 000

1 400 000

300 000

100 000

100 000

2 000 000

9  442 000

5 965 000

1 090 000

750 000

310 000

450 000

8  565 000

+ 877 000



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
VERKSAMH ETSPLAN 2019

jouren
boras
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Många vuxna och barn misshandlas i nära relationer. Det hand-

lar om kränkningar och våld, som ofta resulterar i bestående

fysiska och psykiska skador.
Kvinnojouren Borås är en partipolitiskt och religiöst obunden

ideell förening som aktivt tar avstånd från våld i nära relatio-
ner. Vi arbetar för alla människors rätt till frihet från våld och
förtryck. Vi är en ideell förening som bedriver en professionell

verksamhet.

På kvinnojouren erbjuds det lugn och den trygghet som be-
hövs för att en våldsutsatt person ska kunna ta ställning till sin
situation och planera för sin framtid. Med hjälp av boendestöd,

stödsamtal och andra verktyg stärker vi de drabbade till att
kräva ett liv utan våld och skapa en plattform där de kan börja

om och ta kontroll över sin egen framtid.
Kvinnojouren Borås är ett alternativ och ett komplement till

samhällets institutioner och en röst i samhällsdebatten kring
våld i nära relationer samt hedersförtryck. Kvalitetssäkring och
kontinuerlig utveckling är grundläggande för vår organisation.

Kvinnojouren Borås är medlem i Unizon, ett förbund där mer

än 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar som arbe-

tar för ett jämställt samhälle fritt från våld ingår. Förbundet är
partipolitiskt och religiöst obundet.

I  slutet av 1970- och början av 1980-talet stod det klart att

många kvinnor utsattes för manligt våld och att samhället inte
uppmärksammade detta problem i någon större utsträckning.

För att erbjuda utsatta kvinnor hjälp och stöd slöt sig kvinnor

samman, och ett tjugotal kvinnor började arbeta för att starta
en kvinnojour i Borås. Kommunen erbjöd lokaler och stöttade

verksamheten ekonomiskt. Hösten 1981 öppnade Kvinno-

jouren Borås sina dörrar och började bedriva jour-
verksamhet. Här fick kvinnor stöd och hjälp i akuta nöd-

situationer vid till exempel misshandel och/eller våldtäkt. Man

arbetade också för att sprida kunskap om kvinnomisshan-
del, sexuellt våld och dess orsaker. Kvinnojouren Borås växte

under åren och flyttade 2008 till nya och mer ändamålsenliga

lokaler. Under de senaste åren har boendet utökats så att även
några lägenheter nu finns tillgängliga för de hjälpsökande.
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Det som började med ett tjugotal entusiaster har nu vuxit till en förening med 115

medlemmar och ett antal aktiva volontärer. Under 2018 har antalet anställda på Kvin-
nojouren Borås varit elva, med olika utbildning och tjänstgöringsgrad. De anställda

har ansvarat för verksamheten under vardagar kl 8-21 (förutom torsdagskvällar). På

torsdagskvällar och helger har verksamheten skötts av volontärer. Det rör sig då om
telefonjour samt olika helgaktiviteter med de som bor påjouren. Under året har vi

arbetat med att utveckla och planera volontärsarbetet inför framtida förändringar i
lagstiftningen. Kvinnojouren Borås kan i dag erbjuda skyddat boende till fem kvinnor

och deras barn inom fastigheten, som hyrs av ett privat fastighetsbolag. Lokalerna

är anpassade för att kunna ta emot fysiskt funktionshindrade och besiktigade av

Bräcke Diakoni. Kvinnojouren Borås hyr även några lägenheter för de hjälpsökande.

Där finns det också möjlighet att ta emot kvinnor med sällskapsdjur eller män som är

utsatta för våld i nära relation. Förutom skyddat boende erbjuder vi samtal och andra

stödåtgärder, även vid enskilda besök/besök utifrån och telefonsamtal. Vi gör även

hembesök till kvinnor som inte kan ta sig till jouren. Såväl dessa kvinnor som kvinnor

i boendet och de som har flyttat ut från jouren får till exempel hjälp med att hitta
befintliga nätverk och/eller att bygga nya nätverk.

NEE:5£U’EE~Ei'\.5OJOU§~?E':’\'. BC RÅS i-LCXR UNDER 2018 BL/-Rl\.lD APllW/.Y-ET ERBJUDET BO

tillsammans med de boende och va-

rierat beroende på intressen, ålder på

barnen med mera. Det har till exempel

handlat om att besöka djurparken el-

ler en lekplats, göra utflykter i skogen,

gå på bio, göra ett restaurangbesök,
laga mat och baka tillsammans eller

spela spel och sitta och prata.

o Skydd, stöd och krisbehandling.

o Vuxensamtal och barnsamtal utifrån

den enskildas situation och behov. Vi

strävar efter att hitta kvinnans resur-

ser, motivera och stärka till att ta eget

ansvar, göra egna val och gå vidare i

livet. Det är viktigt att även uppmärk-

samma barnen, så att de ges möjlighet

att bearbeta vad de har upplevt. o Ekonomisk rådgivning av volontär.

o  Hot- och riskbedömningar utifrån o Stöd och hjälp i kontakten med olika
flera olika evidensbaserade metoder. myndigheter.

o Mamma/barnverksamhet, som letts av  c  Friskvård, i form av möjlighet till trä-

personal i syfte att stärka relationen ning på gym i Borås.

mellan foralder Och bam' o Läkarkonsultation hos barnläkare,

o Barnverksamhet med barnsamord- som kommer till jouren.

nare med förskollärarutbildning tre

gånger i veckan.
o Gratis inträde till Textilmuseet.

o Sommarlovsaktiviteter för barn till-
o Råd och stöd ivardagssituationer av . ..

sammans med ung, manlig volontar.
våra boendestödjare.

o Besök av diakon varje vecka för aktivi-
o Frukost med boendestödjare, för att teter med de boende_

få en bra start på dagen och skapa
rutiner och gemenskap_ Efter boendetiden erbjuder kvinnojour-

en eftervård vid behov och när social-
o Helgaktivitetersomletts avvolon- tjänsten efierfrfigardet

tärer. Aktiviteterna har planerats
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Kvinnojourens personal har gett råd och stöd vid telefonsamtal och enskilda besök

påjouren, samt vid hembesök och andra möten med personer som inte kunnat ta sig

till jouren. Vi har arbetat aktivt för att informera och sprida kunskap om våld  i  nära
relationer och om jourens verksamhet. Exempel på sådana utåtriktade aktiviteter är

att vi tagit emot studiebesök och informerat på skolor och andra verksamheter. Vi
har också haft en marknadsföringskampanj med skyltar på Iokalbussarna. Kvinno-

jouren nätverkar med olika samarbetspartners och har nära kontakt med flera

myndigheter. Under 2018 deltog Kvinnojouren Borås i Brottsofferdagarna i februari

och i Norrbydagen på hösten. Vi bjöd in lokala politiker till ett panelsamtal och vi har

deltagit i möten och dialog om skapande av IOP (idéburet offentligt partnerskap)
med Borås Stad. Vi samarbetar också med Borås Stad för att ta fram förslag om en
samverkansplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Under året har

nytt marknadsföringsmaterial och ny hemsida skapats, i samarbete med en reklam-

byrå i Borås. Hemsida och Facebooksida har uppdaterats fortlöpande.

NORRBYPROJEKTET

Projektet som startades 2017 med syfte att långsiktigt etablera kvinnojouren i stads-

delen Norrby har fortsatt under 2018. En projektanställd kvinna har drivit detta arbe-

te, i samarbete med andra anställda på Kvinnojouren Borås, volontärer och Norrby-

huset (ett aktivitetshus i stadsdelen). Utifrån vad de boende på Norrby efterfrågat
och vilka frågor kvinnojouren velat lyfta har bland annat föreläsning av författaren

Maria Rashidi om hennes livi en hederskontext samt delat ut rosor och en informa-

tionsfolder påinternationella kvinnodagen.

Kvinnocaféet som startades på Norrby i regi av kvinnojourens projektanställda

samt volontärer har pågått under hela året, med öppet en gång i veckan. Antalet del-
tagare har varit i genomsnitt 17,5 under året. Förutom fika och trevligt umgänge har

det varit olika teman varje gång på kvinnocafét, till exempel jämställdhet, fysisk och
psykisk hälsa, hederskultur, pyssel, bastubad, ekonomi, museibesök, feministiskt

självförsvar samt sommar- resepektive julfest med knytkalas och dans.

i  
Målsättningen för verksamheten är att tiden barnen bor på jouren ska vara utvecklande
och rolig, att barnen ska få trevliga minnen av sin tid här. De ska känna att de har trygga
vuxna att samspelamed.
Vi träffar föräldern och barn vid frukost  i  boendet och har sedan barnverksamhet tre

förmiddagat i veckan i vår aktivitetslägenhet, som är inredd för lek och samvaro. Vi målar
och spelar-spel, leker och pysslar, utifrån barnens intressen och vad de har lust till. Oftast

deltar tvål personal  i  barnverksamheten. Det finns även möjlighet till läxhjälp och annat
i stöd med skolarbete. Viär ute i närområdet eller tar del av olika aktiviteter i staden, som

stadsbiblioteket, 4  H-gården och Navet. Vi har också gemensamma aktiviteter för mamma

och barn då vi till exempel besöker öppna förskolan i området eller en lekplats.
Rutiner för att få skol- och förskoleplats har fungerat väl. Vi har bra kontakt med

grundskole- och förskoleförvaltningens placeringenheter dit vi anmäler behov-av plats.
Alla barn har samtal med vuxen, ”Iära-känna"-samtal och även samtal för att prata om

sinaupplevler.
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(Turkosa siffor visar motsvarande siffror

från 2017, där  så är möjligt.)

Under 2018 har Kvinnojouren Borås

erbjudit plats i det skyddade boendet

till 29 (" ") kvinnor under  2  558 (  1  t)

boendenätter. Vi har haft totalt 36 (gi .)
barn boende hos oss under samman-

lagt3738 (g, v: )boendenätter. Barnen

har varit i åldrarna 0-16 ( ~ ) år. Ett
problem när det gäller att ta emot fler

hjälpsökande är att kvinnorna ofta har

mycket svårt att hitta ny bostad efter

vistelsen påjouren, varför de tvingas bo

kvar längre än de annars skulle behöva

(och därmed kanske tar upp plats för

någon som skulle behöva den bättre).

Vi har tagit emot kvinnor och barn från
19 (xt) kommuner i Sverige.

Kvinnor och barn från 12 ( ) olika

länder har bott hos oss: från Sverige,

Uzbekistan, Iran, Somalia, Ukraina, Kina,

Afghanistan,Thailand,Albanien, Syrien,

Algeriet och Uganda.

75 ( * ) kvinnor,113( ) barn och 3 ( )

män har inte kunnat erbjudas boende på

grund av platsbrist.

I  det skyddade boendet har Kvinnojouren

Borås under 2018 vid 416 ( tillfällen
gett stödsamtal, medverkat vid social-

tjänstmöten samt följt med till polis,

rättegång eller Migrationsverket. 68 (g. g)

stödsamtal har hållits med barn under ti-
den de bodde påjouren. Vidare harvi tagit

emot 82 (r i:) besök utifrån för stödsam-
tal påjouren. Vi har gett 59 (l.. *)st'O'dsa 1
tal till personer som har flyttat från jouren

och ytterligare 106 ( = v) stödsamtal till

utflyttade, med avtal från socialtjänsten.

Stödsamtal via telefon har getts 281 ( : t)
gånger under året.

Kurator har gjort 35 ( v I) hembesök,

 

fram till i augusti då hon avslutade sin

tjänst påjouren.

Jouren har tagit emot  6  (v. s) studiebesök.

Personalen har informerat på skolor,

hos föreningar samt både offentlig och

privat verksamhet vid ett antal tillfällen.

Exempelvis föreläsning för Psykolog-

enheten och SFl i Borås Stad samt på

länsstyrelsen i samband med den inter-

nationella dagen emot könsstympning.

Kvinnor och barn påjouren har handletts
i målning av konstnären Ulla Zimmerman.

Tre dagar per vecka har vi hållit barn-

verksamhet i några timmar under led-

ning av vår barnsamordnare, som har

förskollärarkompetens.

En anställd påjouren har vid 3 ( ..-_ )tillfäl-
len gett massage till kvinnor och barn.

En volontär har under året bidragit med

vägledning kring skuldsanering och

ekonomisk rådgivning till kvinnornai
boendet vid totalt 75 tillfällen.

Samarbetet med jurister har fortsatt och
fördjupats, såväl med svar på frågor som
med insatser för enskilda kvinnor.

Under sommarlovet har en ung, manlig

volontär hållit aktiviteter för barn, som

musik och utflykter.

Både volontärer och personal har del-

tagit i ett flertal handlednings- och ut-

bildningstillfällen, exempelvis på teman

som Internet och säkerhet, Suicidpre-

vention, Utvecklingstraumas betydelse

för barns utveckling, Hedersrelaterat

våld och förtryck, Så förebygger vi mäns

och killars våld samt Samverkan mellan

den ideella och offentliga sektorn.
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Skyddatboende
o Stödja de boende utifrån deras individu-

ella behov.

o Hitta arbetsformerför att underlätta för

kvinnor att få lägenheter.
o Vidareutveckla barnverksamheten.

KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE: Alla

mål när det gäller boendet är uppfyllda. Till

exempel har rutiner skapas ihop med Borås

Stad för att få ut barn i skola och förskola.

Stå-JE; 7E+:'::2::n:§
o  Fortsätta med hembesök och stöd-

samtal utifrån individuella behov.

o Låta boendestödjare från jouren i vissa

fall hjälpa till även i kontakter med per-

soner som inte bor påjouren.

0 Fortsätta och vidareutveckla samverkan

med andra aktörer, såsom Barnahus

Älvsborg, Utväg, Borås Stads relations-

våldsenhet, Brottsoffergruppen, polisen

samt andra kvinnojourer.

o Samverka med de kommuner som ger

oss verksamhetsbidrag.

'7
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mål är uppfyllda när det gäller den utåtrikta-

deverksamheten.

o Fortsätta samarbetet med de nätverk för

våldsprevention som finns i Borås Stad.
o Arbeta fram en hållbar struktur för

Norrbyprojektet och fortsätta med

., v- ,5-_ __ l
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demokratikvällar och liknande i stadsdel-

en Norrby.

0 Hålla två medlemsmöten med program.

o Ta emot studiebesök.

o Erbjuda information om våld i nära rela-

tionerför skolor och andra organi-

sationer/enheter.

o Ordna en konstutställning på Kultur-

huset i Borås, med verk som kvinnor och

barn i boendet har gjort under handled-

ning av konstnär.

Målen för våldförebyggande och kunskaps-
spridande arbete är uppfyllda, förutom att

utställningen med verk av kvinnor och barn i
boendet har skjutits upp och har vernissage

den 8 mars 2019.

ogsårlfo-n
o Varatillgängligaförmedia.

o Bjuda in representanterför de olika

politiska partierna samt media för in-

formation om vår verksamhet och våra

utmaningar.

KOI"U?.RfliE§\ETzT&FiER E'w'!fi:*.LQ.5L~“PL7"fl’_LiEfi-SE:

Även målen om att väcka opinion har upp-

fyllts under året, till exempel genom den

paneldebatt med politiker som vi anordnade

samt diskussioner/information om kvinnors

bostadssituation.

o Fördjupa samarbetet med Tjejjouren

Magnolia och stötta tjejjourens arbete.

o Projektanställa en samordnare för

tjejjoursprojektet.

o Skaffa en lokal i centrala Borås för

tjejjouren och möten.

Målen för Tjejjouren Magnolia är uppfyllda.

I juni var det invigning i  de nya lokalerna vid

Stora torget.



volontärer
o Rekrytera nya volontärerför att om möjligt

skapa en volontärgrupp på cirka 15 personer.

o vidareutveckla och skapa nya upp-

gifterför volontärer när behov och

möjlighet finns, som kontaktmanna-

skap, Språkstöd, ekonomisk råd-

givning, läkarkonsultation och del-

tagande i Norrbygruppen.

o Vidareutveckla anlitandet av unga killar

och tjejerför kontaktmannaskap för unga

personer, både i boendet och utanför, när så

behövs.

KOMMENTARER MÅLUPPFYLLELSE: Målen

för volontärer är huvudsakligen uppfyllda.

volontärer har även exempelvis medverkat i

Norrbygruppen samt vid olika event. Under året

har volontärarbetet utvecklats inför framtida

förändringar i lagstiftningen,vilket har inneburit

att några har slutat och några nya har kommit

till. Antalet har clock inte nått upp till 15.

 ..'«;.CZLTFIES"=.ES'.Q'5E1 .  . _. .lg

o Utvärdera och fortsätta utveckling av doku-

mentation, journalföring och arbetslogg.

o Fortsättametodutvecklingen.

o Fortsätta och följa upp arbetet med visioner

för Kvinnojouren Borås.
o Uppdatera kvalitetsbilagan om Kvinno-

jourens kvalitetsarbete.

o Följa upp och eventuellt genomföra arbetet

med IOP (idéburet offentligt partnerskap),

en överenskommelse mellan kommun och

idéburna organisationer.
o Skapa rutiner för valberedningsprocesser

när det gäller styrelseledamöter och vilka

kompetenser som behövs.

é'U’éE1.iEfE§‘~.i"T.‘l\ i*.r":¢’n-“.E.U P Ö? ‘.7"."I_;E1.S E: Målen

för administration/förvaltning har huvudsakligen

uppfyllts, till exempel har ett valberedningsmani-

fest skapats. Uppdatering av kvalitetsbilagen pågår.
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Jag pluggar till civilingenjör,

men kände attjagville göra

något helt annat under mitt

sommarlov.VaIet föll på

Kvinnojouren Borås, som var mycket välkom-

nande när jag hörde av mig. Jagvar sugen på

att göra något med människor och att arbeta

som volontär  — det behövs att många engage-

rar sig. En sak som jag har märkt är att det inte

är så vanligt att göra volontärarbete om man

som jag är ung och kille. Det är nog bra att visa

att ödmjukhet och omhändertagande inte

enbart är sidor som kvinnor kan ha!

Egentligen var jag öppen förvilka uppgifter

som helst på jouren: att städa toaletter, bära

grejor eller vad som än behövdes. Vi inledde

med ett möte därjag berättade om mig själv,

och eftersom jag pluggar till dataingenjör och

kan mycket om datorer föll det sig ganska

naturligt att jag skulle ägna lite extra tid åt

en tonårskille som bodde på jouren med sin

mamma. Han var ganska blyg och skygg, men

jag upplever det som att han öppnade sig

litegrand när vi träffades. Jag tror att det var

viktigt för honom att höra att jag inte var där

för att tjäna pengar, utan enbart för att jag ville

göra något för andra människor.

Utöver kontakterna med den här killen gjorde

jag också aktiviteter med andra barn som bod-

de på jouren, både småbarn och lite större. Vi

busade och lekte, gjorde utflykter och spelade

musik. Det blev så bra med allt det här, mycket
bättre än att jobba vanligt eller bara vara ledig.

Jag var på jouren några dagar i veckan under

ungefär en månad, och det är något

jag gärna gör om.

   
  

  

Nu har jag börjat som volon-

tär på Brottsofferjouren i

Karlstad, där jag pluggar. Det

ger så mycket att få träffa så

många människor med

så skilda erfarenhet-

er- det är lärorikt

och känns mycket

bra.  "
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Kvinnojouren Borås finansieras
med  följande  medel
Boendeintäkter, oftast via socialtjän-

sten i respektive kommun.

Föreningsbidragfrån Borås Stad, Ulrice-
hamns kommun, Bollebygds kommun

och Herrljunga kommun.

Projektmedel från Socialstyrelsen och

Unizon.

Dessutom har gåvor avsedda för de

personer som får hjälp viajouren varit till

stor nytta och glädje. De har bland annat

använts till:

Styrelsen har under  2018:

haft elva protokollförda möten samt

två arbetsdagar tillsammans med

verksamhetschefen.

hållit årsmöte den 28 februari.

anordnat medlemsmöte för alla

medlemmar vid två tillfällen.
haft volontärmöten cirka tio gånger
för utbildning och information.

tillsammans med personal deltagiti

nätverksmöten med samarbets-

partners som Tjejjouren Magnolia,

Unizon, KiV, Utväg, Nätverk för

brottsoffer, Överenskommelsen

samt kvinnojoureri Mark och

Alingsås.

sommarläger med kvinnor och barn

samt utflykter till Borås djurpark,

äventyrsgolf, Hällstads islands-

hästar, Leos lekland och Liseberg.

biobesök, besök på badhus, målar-

verkstad, fika och restaurangbesök.

inköp av utflyttningspresenter,

födelsedagspresenter till barnen,

julklappar,födelsedagskalas, samt

startpaket och lite möbler till kvin-

nor som flyttar till egen lägenhet.
varor för picknick, bakning och mat-

lagning med volontärer på helgerna.
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Skyddat  boende
o  Stödja de boende utifrån  deras  indivi-

duella behov.

0 Hitta arbetsformer för att underlätta

för kvinnor att få lägenheter.
o vidareutvecklabarnverksamheten.

" l‘.'..9- .'_.,—,‘rfl:...'..~. ,Jj .,_.
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o Göra hembesök och stödsamtal

utifrån individuella behov.
o Låta boendestödjare från jouren i vis-

sa fall hjälpa till även i kontakter med

personer som inte bor påjouren.

o vidareutveckla samverkan med andra

aktörer, såsom Barnahus Älvsborg,

Utväg, Borås Stads relationsvålds-
enhet, Brottsoffergruppen, polisen

samt andra kvinnojourer.

o Samverka med de kommuner som ger

oss verksamhetsbidrag.

o Fortsätta att aktivt delta i samarbetet

med de nätverk för våldsprevention

som finns i Borås Stad.
o Arbeta fram en hållbar struktur för

Norrbyp rojektet och fortsätta med

demokratikvällar och liknande i stads-

delen Norrby.

o Hålla två medlemsmöten med program.

0  Ta emot studiebesök.
o Erbjuda information om hedersrela-

terat våld och förtryck samt våld i nära

relationer för skolor och and raorgani-

sationer/enheter.

o Ordna en konstutställning på Kul-

turhuseti Borås, med verk som

kvinnor och barn i boendet har gjort

under handledning av konstnär.

 
o Bjuda in representanterför de olika

politiska partierna samt mediaför

information om vår verksamhet och

våra utmaningar.

o Fördjupa samarbetet med Tjej-

jouren Magnolia och stötta deras

arbete.

Volontärer
0 Rekrytera nya volontärer.

o Ytterligare vidareutveckla och skapa

nya uppgifter för volontärer när be-
hov och möjlighet finns, som kontakt-

mannaskap, Språkstöd, ekonomisk

rådgivning, läkarkonsultation och del-

tagande i Norrbygruppen.

o vidareutveckla anlitandet av unga

killar och tjejer för kontaktmannaskap

för unga personer, både i boendet och

utanför, när så behövs.

 1- -v _= ,», ..—-,. ,....-...  -  -..,- ..
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o Utvärdera och fortsätta utveckling

av dokumentation,journalföring och

arbetslogg.
o Verka för att upprätta rutiner för

samverkan i rättsprocessen.
Följa upp dokumentations-

skyldigheten kring barn.

Fortsätta metodutvecklingen.

Implementera vår vision.
Uppdatera bilagan om Kvinno-

jourens kvalitetsarbete.

Följa upp och genomföra arbetet med

IOP (Idéburet offentligt partnerskap).
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UTDRAG UR TJEJJO_UREN MAGNOLIAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

VERKSAMHET  UNDER 2018

utåtriktad verksamhet: Huvudsakligt
fokus har varit att visa att vi finns och få

fler unga att hitta till oss. Detta kräver

samverkan och stöd från andra aktörer

i kommunen. Samarbeten med bland

annat En kommun fri från våld, fältgrup-

pen, integrationspoliserna och Norrby-

huset har därför utvecklats under året.

våldsförebyggande och
kunskapsspridande arbete: Under

året har vi föreläst för sammanlagt 19

klasser från högstadiet, gymnasiet och

vuxenutbildningar. Vi uppskattar att det-

ta innebär att vi nått ca 350 elever under

året. Mer fokus har lagts på att inkludera
övriga medlemskommuner och i år var

vi ute i Herrljunga. Utöver föreläsningar

har vi synts med bokbord, i panelsamtal

och på nätverksmöten. P4 Sjuhärad har

bjudit in oss två gånger att prata och vi
har tillsammans med kvinnojouren pub-

licerat 3 debattartiklar i Borås tidning.

Intern verksamhet: 2018 har innebu-

rit utveckling för Tjejjou ren Magnolia.

Lokalen är iordningställd och har fått
positiv respons från andra verksamma,

bland annat för det centrala läget. Ett

av de största framstegen har skett i

medlemsantalet där vi under året varit

uppe i 19 medlemmar varav 3 är anställ-

da. 10 stycken av dessa är nya volon-

tärer. Endast 2 stycken har slutat.

Ökat medlemskap har inneburit krav

på tydligare rollbeskrivningar, både för
volontär och anställda. Som följd av det-

ta har vi sett över och uppdaterat diverse

rutindokument som är aktuella för alla

medlemmar.

Kompetensutveckling: Under året

har tjejjourens anställda gått följande

utbildningar:

o I februari deltog vi på "Svartsjuka är

inte romantik", en konferens om köns-

stympning samt en konferens om por-

nografi och kopplingen till prostitution.

Samtliga utbildningar hölls i Göteborg.
o  I  oktober deltog 2 av de anställda på

en workshop om porr och en utbildning

iom våldsförebyggande arbete och



porr, båda arrangerades av Unizon.
Vi arrangerade även själva en ut-

bildningshelg för att bli instruktörer

tillsammans med Uppsalas tjej- och

transjour. Förutom anställda var 2

volontärer samt 3 medlemmar från

Jönköpings kvinno- och tjejjour med
och deltog.

Under året har tjejjourens volontärer

gått följande utbildningar:
o Samtliga medlemmar har nu gått

introduktionen som togs fram under

2017. introduktionen hölls vid två till-

fällen, en gång på våren och en gång

på hösten.
o l juni deltog3 medlem i en intern-

workshop om HBTQ inför Pride-

festivalen.

o I oktober deltog6 medlemmar

på Maria Rashidis föreläsning om

hedersrelaterat våld och förtryck.

Statistik: Uppskattningsvis har vi

haft 155 stycken unika stödkontakter

under året. Vanligaste orsakerna

till kontakten har varit utsatthet för

våldtäkt eller sexuella övergrepp

av en förälder/ Styvförälder följt av

ångest och frågor om sex.

TJEJJOURENS MÄL FÖR 2019
Tjejjouren kommer under nästa år

fortsätta fokusera på utveckling. Ett
stort stegi stödverksamheten kom-

mer vara att börja erbjuda stödsamtal

på plats i lokalen med en kurator. Den

utåtriktade verksamheten kommer

fortsatt fokusera på att nå ut till fler
skolor. Extra energi kommer ägnas åt att

komma ut med vårt pass i feministiskt
självförsvar. Medlemskommunen ifokus

kommer vara Ulricehamn där samarbete

med grundskolor redan inletts. Vi hoppas

även att 2019 är året då vi driver igenom
ett IOP med grundskoleförvaltningen för

sex- och samlevnadsundervisning för
8onde klassare i Borås högstadieskolor.



D

 

li
i
l
l
i

i
l
l
Il

V  l

 

4

l

l

i

 

 

  

‘-. -7

 
Så var det dags igen, att tänka tillbaka på året som gått och försöka samman-
fatta hur det varit. Jag har funderat på hurjag ska uttrycka mig utan att det
blir en fullständig upprepning av mina senaste slutord, men jag är rädd att

mitt ordförråd inte räcker till för att hitta ett nytt sätt att uttrycka min stolt-

het och glädje över att kunna säga att vi har en verksamhet på jouren i Borås,
som -fortfarande -är fantastisk och mycket professionell! Även i år är det

bara att konstatera att vi har en otroligt duktig och kunnig personal, med
verksamhetschefen Mette som den sammanhållande länken.

lår har vi utökat personalstyrkan med två nya socionomer, som kommer
att arbeta på jouren och en av de tidigare flyttar över till tjejjou ren, som fått
möjlighet att bredda sin verksamhet i sin nya lokal och med egen verksam-

hetschef. En stor del av deras arbete består av information och diskussioner i
olika fora, om tjejers utsatthet, hedersförtryck med mera.

För min egen del börjar nu mitt sista år som ordförande i Kvinnojouren Borås.

Jag började år 2006 i en verksamhet som jag visste väldigt lite om. Vi hade
lokaler i en villa på Vasagatan, det fanns fyra anställda och ett antal volontärer.
Jag var själv volontär i början, men sedan tog arbetet med att hitta nya lokaler,
anställa ny personal, kontakta kommunen för att informera om vad vi gjorde

och försöka utverka mera pengar, över. Vi var väl ute i rätt tid och hade turen att

träffa rätt politiker och tjänstemän längs vägen, för, som jag sagt tidigare, har
vi fått mycket stöd, både finansiellt och förståelse för vårt arbete och hur stort
behov det finns för kvinnojourernas verksamhet. Som ni förstår är det svårt att
lämna en så vital och utvecklande verksamhet. Helt egoistiskt harjag hållit mig
kvar, för att jag har trivts så otroligt bra. Några halvhjärtade försök att lämna
över till en ny kraft har jaggjort, men de (pliktskyldiga?) protesternajagfått
har gjort attjag varit Iättövertalad att bli kvar. Duktiga, proffsiga och lättsamma

styrelsekollegor har ocksåvägt tungt.

Nu serjag fram emot ett sista år, lika intressant, givande och utvecklande,
som de tidigare 12 åren. Hoppet om att få vara med och lägga nerjouren för
att behovet av oss försvunnit, har jag övergett. Jag hoppas i stället att våldet
på sikt ska minska och att undervisning och information ska leda till att kom-

mande generationer hittar bättre sätt att lösa konflikter än vad vi ser alldeles
för mycket av idag. Där behöver alla som arbetar med dessa frågor, hjälp och
stöd från alla runtomkring som delar vår värdegrund.

2019, fritt från våld! Låt oss hjälpas åt!

ázøáa /éø/áá/øzzöz
Elisabet Hedblom, ordförande Kvinnojouren Borås
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Slutredovisning av investeringar inom verksamhet 
fastighet 2018 
Dnr 2019/80 
 
 
Sammanfattning 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har under 2018 färdigställts av verksamhet fastighet och 
slutredovisas inom ramen för ärendet: 
 

 48218 Ombyggnad reception Stadshuset 
 48219 Ombyggnation Rum för alla 
 48379 Hökerums skola, om-/tillbyggnad 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-05 från tf servicechef 
2 Slutredovisning Reception Stadshuset 
3 Slutredovisning Rum för fler 
4 Slutredovisning Hökerum skola om- tillbyggnad 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Slutredovisningarna godkänns. Med tanke på de stora investeringar som finns framöver 
behöver kommunstyrelsen hitta tydligare rutiner för hur man följer beslutade investeringar.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-05 

Tjänsteskrivelse slutredovisning av investeringar 
inom verksamhet fastighet 2018 
Diarienummer 2019/80, löpnummer 434/2019 
 
Sammanfattning 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har under 2018 färdigställts av verksamhet fastighet och 
slutredovisas inom ramen för ärendet: 
 

 48218 Ombyggnad reception Stadshuset 
 48219 Ombyggnation Rum för alla 
 48379 Hökerums skola, om-/tillbyggnad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Slutredovisningarna godkänns. 
 
 
Ärendet 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har under 2018 färdigställts av verksamhet fastighet och 
slutredovisas inom ramen för ärendet: 
 

 48218 Ombyggnad reception Stadshuset 
 48219 Ombyggnation Rum för alla 
 48379 Hökerums skola, om-/tillbyggnad 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Slutredovisning Reception Stadshuset 
2 Slutredovisning Rum för fler 
3 Slutredovisning Hökerum skola om- tillbyggnad 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf Servicechef  
Verksamhetschef fastighet  
Ekonomi  
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Crister Dahlgren 
Tf Servicechef Verksamhetschef fastighet 
 Fastighet 
 Sektor service 
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Slutredovisning – Ombyggnad av entré och reception Stadshuset 
 

Beskrivning av projekt 

Entré och reception har byggts om en gång på 80-talet sedan byggnaden 
uppfördes 1957. Upprustning för att kunna bemöta kunden på ett professionellt 
sätt samt uppfylla krav gällande arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 87/2016 Dnr 2015/782 

Beslutade medel 
1 800 tkr 

Upparbetat 
4 134 tkr 

Resultat/avvikelse 
-2 334tkr  

Kommentarer - avvikelse mot kalkyl 

Orsakerna till fördyringarna är framförallt att projektet vuxit och ändrats under 
byggtiden samt att nya förutsättningar uppstått. Projekten har genomförts med 
ramavtalsleverantörer och kommunens projektledare byttes ut under projektens 
gång.  

Färdigställandet drog ut på tiden då krav i samband med bygglovet medförde 
omfattande ändringar, bland annat 2 arkitektförslag, vägg flyttad, ventilation 
(exklusive ventilationsaggregatet) 1 200 000 kronor, ändringar mark 450 000 
kronor, krav från myndigheter 450 000 kronor. 

Entreprenör: 
Byggman Borås AB 

Slutbesiktningsdatum: 
2017-11-29 
 
 
Crister Dahlgren   Carina Karlsson 
______________________                           _____________________ 
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Verksamhetschef    Projektansvarig



 
 

1 

 

Slutredovisning – Ombyggnation rum för alla 
 

Beskrivning av projekt 

Lokalanpassning av kontor på Jägaregatan 1, Höjdgatan och URC i projektet 
”Rum för alla”. Investeringen möjliggör att utnyttja kontoren optimalt och att 
leva upp till arbetsmiljökraven. Totalt tillskapades en kapacitet på över 90 nya 
arbetsplatser, drygt 80 000 kronor per arbetsplats. 
På Jägaregatan 1 anpassas lokalerna för kontor till Centrala elevhälsan. 
Cellkontor skapas, hiss och ventilation installeras, invändig utrymningsväg byggs. 
På Höjdgatan och URC handlar det framförallt om att bygga fler mindre 
mötesrum och samtalsrum eftersom fler kommer att placeras i flertalet 
cellkontor. Akustikåtgärder erfordras när vi förtätar och ingår som textilmatta 
och/eller akustikundertak. 

Beslut 
Kommunstyrelsen 2017-02-02 § 44 Dnr 2017/758 

Beslutade medel 
4 500 tkr 

Upparbetat 
7 602 tkr 

Resultat/avvikelse 
-3 102 tkr  



 
 

2 

Kommentarer - avvikelse mot kalkyl 
Orsakerna till fördyringarna är framförallt att projektet vuxit och ändrats under 
byggtiden samt att nya förutsättningar uppstått. Projekten har genomförts med 
ramavtalsleverantörer och kommunens projektledare byttes ut under projektens 
gång. 
Projektering bristfällig på grund av tidsbrist och därmed mycket osäker budget. 
Omfattningen av kontorsanpassningarna blev större än vad som var möjligt att 
bedöma vid ansökning om investeringsmedel (500 000 kronor). 
Utgiften för Jägaregatan 1 blev större än budgeterat. Projektet växte och 
följande har kommit till: Ökad utgift för bygg inklusive ytskikt; ökad omfattning 
av arbeten med väggar, beklädnad av tak med gips (brandkrav), ökad omfattning 
av målning/golvbeläggning, målning fönster invändigt, justering samt 
målning/beläggning trappa och ökad omfattning undertak. 
Två takhuvar med mer avväxlingar i tak, ny ytterdörr, mer arbeten med 
hisschakt, mer omfattande arbeten med wc plan 1 och plan 2 som blev helt 
ombyggda med nya ytskikt, håltagningar för installationer mer än beräknat, 
utrymningstrappa från plan 2 ej med i kalkyl (1 800 000 kronor). Lås, passage 
(110 000 kronor), värme och sanitet (402 000 kronor), byte av hela 
värmesystemet. Byggherrekostnader projektering projektledning, besiktning mm 
(269 000 kronor). 

Entreprenör: 
Erik Larsson Bygg AB, Bravida Sverige AB, Myrås El AB, Wegats Golv AB, A. Z. 
Måleri & Fasad AB, Georg Andersson Golv AB, Elajo El & Energiteknik AB, 
Inneklimat i Gislaved AB, Ömangruppen Sverige AB, Segermontage 

Slutbesiktningsdatum: 
2017-12-15 
 
 
 
 
Crister Dahlgren   Åke Johannesson 
______________________                           _____________________ 
     
Verksamhetschef    Projektansvarig
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Slutredovisning – Om -tillbyggnad Hökerums skola 
 

Beskrivning av projekt 
Om- och tillbyggnad av Hökerums skola för träslöjd, musik och matsal. Det är 
trångt och inte ändamålsenligt och Arbetsmiljöverket har gjort anmärkningar vid 
arbetsmiljöinspektion.  
I träslöjdssalen finns också en säkerhetsrisk utifrån att det är trångt och på 
grund av det får endast ett färre antal elever åt gången vistas i lokalen vilket 
ökar personalbehovet. 
Följande delar ingår i projektet: 
Tillbyggnad matsal, slöjdsal, grupprum/entré och frysrum. Renovering av 
befintlig matsal, ombyggnad kök inklusive nya maskiner. 
Tillgänglighetsanpassning entréer och lokaler, ny hiss installeras. Lektionssalar 
anpassas avseende ljud och ljus. Delvis ny planlösning i fritidsbyggnaden samt 
biblioteket. Ny ventilation. Den totala tillbyggnadsytan är 320 kvadratmeter. 

Beslut 
Kommunstyrelsens beredande utskott 2015-03-19 § 5 Dnr 2015/0172 
Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 206 Dnr 2016/569 

Beslutade medel 
15 000 tkr 

Upparbetat 
16 514 tkr 

Resultat/avvikelse 
-1 457 tkr  



 
 

2 

Kommentarer - avvikelse mot kalkyl 

Orsakerna till fördyringarna är framförallt att projektet vuxit och ändrats under 
byggtiden samt att nya förutsättningar uppstått. Projektet har genomförts som 
en partnering och kommunens projektledare byttes ut under projektens gång.  

Prognos i tidigt skede indikerade på ökad projektutgift med upp till 10 %. För att 
få en bra helhetslösning för hela skolans verksamhet så genomfördes 
tillkommande arbeten såsom: Bibliotek byggdes om för att öka tillgänglig yta, 
ökad utgift för möbler, låscylindrar mm. Konstnärlig utsmyckning ingick heller 
inte i budgeten. 

Entreprenör:   
Skanska Sverige AB 

Slutbesiktningsdatum: 
2017-12-20 
 
 
 
 
Crister Dahlgren   Carina Karlsson 
______________________                           _____________________ 
     
Verksamhetschef    Projektansvarig
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Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2019 
Dnr 2019/234 
 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-03 från barn- och utbildningschef 
2 Förskolan tillägg 2 mnkr 
3 Prislista gymnasieskola 2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2019 fastställs. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-16 

Tjänsteskrivelse Prislista på utbildningar som erbjuds 
i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2019 
Diarienummer 2019/234, löpnummer 1143/2019 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2019 fastställs. 
 
 
Ärendet 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista. 
 
Beslutsunderlag 

1 Förskolan tillägg 2 mnkr 
2 Prislista gymnasieskola 2019 
3 Prislistor fritidshem t o m grundskola 2019 
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Ekonomifunktionen 
   
 
 

Gülsen Özdenkos Ottilia Lönqvist 
Barn- och utbildningschef Ekonom 
 Ekonomifunktionen 

 

 

Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande 



Förskolan 2019 45+ 15-45 0-15 45+ 15-45 0-15

1-2 år över 1-2 år hel 1-2 år halv 3-5 år över 3-5 år hel 3-5 år halv

Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn

Undervisning 130 279 118 435 70 215 82 216 74 741 38 218

Läromedel 1 670 1 518 833 1 670 1 518 838

Elev- & Hälsovård 0 0 0 0 0 0

Måltider 12 323 11 203 5 602 12 323 11 203 6 722

Lokalkostnader 19 204 17 458 8 729 19 204 17 458 10 475

Delsumma 163 476 148 615 85 378 115 413 104 921 56 252

Administration 3% 4 904 4 458 2 561 3 462 3 148 1 688

Delsumma efter adm. pålägg 168 381 153 073 87 940 118 876 108 069 57 940

Mervärdeskatt 6% 10 103 9 184 5 276 7 133 6 484 3 476

Summa kronor per barn 178 483 162 258 93 216 126 008 114 553 61 416



Av kommunen fastställda bidragsnivåer för interkommunala ersättningar för gymnasieskolan 2019
Program EE FT IN VO HA EK SA NA TE ES BA IM

Undervisning 94 581 130 546 94 670 97 367 77 630 57 352 45 242 79 477 52 677 49 000 63 674 85 609

Läromedel/utrustning 13 258 22 795 8 066 9 410 12 982 6 682 3 433 8 358 4 419 21 360 52 428 1 579

Elevvård/Hälsovård 2 873 2 873 2 873 2 873 2 873 2 873 2 873 2 873 2 873 2 873 2 873 2 873

Måltider 5 644 5 644 5 644 5 644 5 644 5 644 5 644 5 644 5 644 5 644 5 644 5 644

Lokalkostnad 24 195 41 600 14 720 17 173 23 692 12 195 6 265 15 253 8 065 38 981 95 680 6 709

Administration 3% 4 217 6 104 3 779 3 974 3 685 2 542 1 904 3 348 2 210 3 536 6 609 3 072

Grundbelopp 144 767 209 562 129 752 136 441 126 506 87 288 65 361 114 954 75 889 121 393 226 908 105 487

El- och energiprogr EE

Fordon- och transport progr FT

Industritekniska progr IN

Vård- och omsorgsprogr VO

Handel- och administrationsprogr HA

Ekonomiprogr EK

Samhällsvetenskapsprogr SA

Naturvetenskapsprogr NA

Teknikprogr TE

Estetiska progr ES

Bygg- och anläggningsprogr BA

Introduktionsprogr IM
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Planprioriteringslistan hösten 2019 
Dnr 2019/231 
 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-02 från samhällsbyggnadschef 
2 Planprioritering hösten 2019 följebrev 
3 Planprioriteringslista hösten 2019 
4 Frännarp 
5 Gällstad 
6 Marbäck 
7 Mogden 
8 Nitta 
9 Vist 
10 Rönnåsen 
11 Södra Ulricehamn 
12 Ulricehamn 
13 Villastaden 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Ubbarp 8:16 m fl, med 
inriktning bostäder.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Björnen 8 m fl med 
inriktning bostäder. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-02 

Tjänsteskrivelse planprioriteringslistan 
Diarienummer 2019/231, löpnummer 1133/2019 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Ubbarp 8:16 m fl, med 
inriktning bostäder.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Björnen 8 m fl med 
inriktning bostäder. 
 
 
Ärendet 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering av 
planprogram. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus 
som skall finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens 
övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för 
tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att 
möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Detta innebär 
att kommunen i sin interna planering måste prioritera detaljplaner som säkerställer behoven 
för skolan och omsorgerna. Nuvarande situation kring kommunalt markinnehav och 
kommunens lokalförsörjningsplan, gör att en del andra uppdrag får en lägre prioritet. Planer 
som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i 
prioriteringen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Planprioritering hösten 2019 följebrev 
2 Planprioriteringslista hösten 2019 
3 Frännarp 
4 Gällstad 
5 Marbäck 
6 Mogden 
7 Nitta 
8 Vist 
9 Rönnåsen 
10 Södra Ulricehamn 
11 Ulricehamn 
12 Villastaden 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Pär Norgren 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Miljö och samhällsbyggnad

 

 
 
 
 
 
Planprioriteringslista för Hösten 2019 
 
Planprioriteringslistan utgör underlag för prioritering av detaljplaner och planprogram. Listan 
skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det 
dagliga arbetet.  
 
Listan visar dels pågående och planerade uppdrag samt även hur prioriteten på uppdraget kan 
ha förändrats i förhållande till föregående beslut om prioritering.  
 
Planuppdragen har olika huvudsyften och en färgmarkering i listan visualiserar detta. 
Naturligtvis kan sedan ett planområde innehålla flertalet syften. 
 
Gult = bostäder 
Rött = vård / skola 
Grått = trafik /gata 
Blått = industri 
Brunt = centrum 
Grönt = park / fritidsområde 
 
Förslag på tillkommande uppdrag 
Vid tidigare planprioriteringen fick förvaltningen uppdrag att ta fram detaljplaner för lokaler 
för skolor och omsorg i Ulricehamn. Detta tillsammans med det långsiktiga behovet av 
kommunala tomter för bostäder har detaljplanering inletts för Snipe 2:6 och Sanatorieskogen 
1:31 m.fl. Platserna har även potential för de tidigare givna uppdragen för skolor och 
vårdboende. Då lokaliseringsutredningarna inte är klara har endast förberedande arbeten 
gjorts. 
 
I samband med planarbetet kring Bronäs/Marknadsplatsen har behov av att lägga till områden 
uppstått varför Kv Björnen kommer att behövas påbörja planläggas.  
 
För att hålla en långsiktig planberedskap föreslås att planarbete vid övre Borgmästarehagen 
för bostäder, läggs till med start våren 2020.  
 

Kommunstyrelsen
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TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Miljö och samhällsbyggnad

Beslutade uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har 1 uppdrag tillkommit.  
Rönnåsen 2 komplettering av uppdrag med volymhandel. 
Det har tagits ett beslut om planbesked där detaljplan inte påbörjas, Gunnagården Vist 10:27. 
 
Avbrutna uppdrag 
Inga uppdrag föreslås att avbrytas.  
 
Genomförda uppdrag 
Sedan årsskiftet har 2 uppdrag genomförts och således tagits bort från planprioriteringslistan. 
 
Krämaren 4, bostäder. 
Handelsträdgården, Bogesund 1:40 m fl. bostäder. 
 
 

Sebastian Olofsson Pär Norgren 
Samhällsbyggnadschef Vik. enhetschef 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



 Planprioritering hösten 2019
Dpl = Detaljplan U = Kostnad utreds i planarbetet

Planp = Planprogram 0= Ingen kostnad för kommunen

Kostnader, antal lägenheter eller antal tomter är uppskattade och inte garanterade, ju tidigare i processen desto oklarare.

Var Formalia Kommunens kostnader Varför Vem Nuläge 2019 2020

Förändring i tid sedan tidigare
planprioriteringslista PLANUPPDRAG Typ Beslut Framtag

ande Genomförande Drift Syfte Motpart Status V H V H

1 Ingen förändring i tidplan Del av Bogesund 1:230, Stadsskogen 1:58 "Bergsäter" Dpl KS 2016-09-08, Deleg.
2016-10-25 2 mnkr U U Nya bostäder, kommunal service, ca 50 tomter

totalt för området
Kommunen
och privat Samråd våren 2019

2 Ingen förändring i tidplan Nytt VO-boende i Gällstad gemensam med ny
förskola Dpl KS 2016-09-08 U U U Nytt äldreboende och ny förskola Kommunen Samråd våren 2019

3 Ingen förändring i tidplan Rönnåsen etapp 2 Dpl KS 2017-06-01 U U U Industrimark och volymhandel Kommunen Undersökningar pågår,samråd hösten 2019
4 Ingen förändring i tidplan Norra Amerika 1 Dpl KS 2015-09-04 0 0 0 Nya bostäder, handel, kontor, ca 30 lgh Privat Granskning våren 2019
5 Ingen förändring i tidplan Vist 10:24 m fl. "Nytt reningsverk mm" Dpl KF 2017-01-26 0 0 0 Ny kommunal service UEAB Antagande hösten 2019
6 Ingen förändring i tidplan Stockrosen 1 Dpl Deleg. 2017-01-04 0 0 0 Nya bostäder, ca 80 lgh och gruppbostad STUBO Antagande sommaren 2019
7 Ingen förändring i tidplan Skansen 1 och 2 Dpl KS 2017-02-02 0 0 0 Nya bostäder, ca 130 lgh Privat Granskning sommaren 2019
8 Ingen förändring i tidplan Tegelbruket Daltorp "ByggArvid" Dpl KS 2017-02-06 0 0 0 Nya bostäder, ca 300 lgh Privat Samråd våren 2019
9 Ingen förändring i tidplan Tegelbruket 2 och 5 "Erik Larsson" Dpl Deleg. 2018-04-27 0 0 0 Nya bostäder Privat Samråd våren 2019

10 Ingen förändring i tidplan Herralyckedreven "Riksbyggen" Dpl Deleg. 2017-05-10 0 0 0 Nya bostäder, ca 35 tomter Privat Samråd våren 2019
11 Senarelagd ett halvt år Brunnsbo 6 m fl. "Voten" Dpl KS 2016-12-01 0 0 0 Nya bostäder, ca 95 lgh Privat Samråd våren 2019
12 Ingen förändring i tidplan Grodparken Dpl KS 2016-12-01 U U U Utformning av park, gator, service mm Kommunen Uppstart våren 2019
13 Senarelagd ett år Verkstaden 1 Dpl Deleg. 2017-10-09 0 0 0 Industrimark UEAB Samråd hösten 2019
14 Senarelagd ett halvt år Nord-Afrika 1, 10 m.fl. "Hökerum Bygg" Dpl KS 2017-06-01 0 0 0 10-15 lägenheter/Handel/Kontor Privat Samråd våren 2020

15 Ingen förändring i tidplan Detaljplan Marknadsplatsen del av Bogesund 1:86 Dpl KS 2016-09-08 U U U Handel / Kontor / Bostäder Kommunen
m.fl. Inledande arbete påbörjat

16 Ingen förändring i tidplan Del av Bogesund 1:86 m.fl. Entré Ulricehamn Dpl KS 2016-09-08 U U U Trafiklösning Kommunen Inledande arbete påbörjat

17 Senarelagd ett halvt år Del av Bog 1:230 Kvarnryd, Hemrydsgatan Dpl KS 2014-10-06 0 0 0 Nya bostäder, ca 80 lgh STUBO Samråd hösten 2019
18 Senarelagd ett halvt år Ny förskola Blidsberg Dpl KS 2016-09-08 U U U Ny förskola Kommunen Samråd hösten 2019
19 Ingen förändring i tidplan Härstorp 5:12, Fotåsen Dpl KS 2018-01-08 0 0 0 Bostäder Privat Undersökningar pågår
20 Senarelagd ett år Australien 3, Gamla UT-huset Dpl KS 2012-03-05 0 0 0 Nya bostäder, ca 30 nya lägenheter Privat Granskning hösten 2019,

21
Ingen förändring i tidplan Alängen 3 "Toyota" Dpl KS 2017-01-04 0 0 0 Sällanvaruhandel, möjliggöra uppställning Privat Granskning våren 2019

22 Senarelagd ett  år Resedan 5 och 8 m fl. "Montessoriskolan" Dpl SMB 2014 0 0 0 Tillbyggnad skolverksamhet, bostäder tillkommit Privat Samråd våren 2020

23 Senarelagd ett halvt år Slingan 1 B & B Tools Dpl KS 2012-02-06 0 0 0 Höjning av höjdbegränsning Privat Antagande våren 2019

24 Senarelagd ett halvår Hökerum 7:7 m fl. Mogdens fritidshusområde Dpl KSAU 2008-05-12 500 tkr U U Införa kommunalt VA mm, utöka byggrätterna Privat Samråd hösten 2019

25 Senarelagd ett halvt år Bogesund 1:164, Marbäcksvägen Dpl Deleg. 2017-08-16 0 0 0 Bostäder Privat Samråd våren 2019
26 Ingen förändring i tidplan Varnums-Torp 1:34 Dpl Deleg. 2017-10-30 0 0 0 Bostäder Privat Samråd våren 2019
27 Ingen förändring i tidplan Varnums-Guntorp 3:39 Dpl Deleg. 2017-12-01 0 0 0 Bostäder Privat Samråd våren 2019
28 Senarelagd ett halvt år Sågen 1 Dpl Deleg. 2018-01-05 0 0 0 Utvecklingsmöjligheter för bef. industri Privat Antagande sommaren 2019
29 Senarelagd ett halvt år Planprogram Järnvägsområdet Planp KS 2017-06-01 U U U Översiktlig planering av området Kommunen Samråd våren 2020
30 Ingen förändring i tidplan Marbäck 13:20, 13:42 Dpl Deleg. 2018-07-11 0 0 0 Bostäder Privat Samråd hösten 2019
31 Ingen förändring i tidplan Skottek 1:10 m.fl. Dpl Deleg. 2018-10-01 U U U Camping mm. Privat Start hösten 2018

32 Ingen förändring i tidplan Del av Sanatorieskogen 1:3 m fl "Lassalyckan" Dpl Deleg. 2018-10-01 U U U Fritidsanläggning, hotell Privat Samråd våren 2019

33 Ny Björnen 6 m.fl Dpl Ny U U U Bostäder mm. Kopplad till Tegelbruket. Kommunen
STUBO Start hösten 2019

34 Ny Övre Borgmästarehagen,  Ubbarp 8:16 mfl Dpl Ny U U U Bostäder mm Kommunen Undersökningar påbörjas våren 2020.

35 Ingen förändring i tidplan Sanatorieskogen 1:31 m.fl. Fållorna Dpl KS 2018-11-01 U U U Nya bostäder, ca 60 villor, 20 radhus, 60
lägenheter samt ev. kommunalservice Kommunen Undersökningar påbörjas våren 2019

36 Ingen förändring i tidplan Snipe 2:6 Dpl KS 2018-11-01 U U U Nya bostäder, ca 30 villor, 30 radhus, 30
lägenheter samt ev. kommunalservice Kommunen Undersökningar påbörjas våren 2019

37 Ingen förändring i tidplan Tingslyckan 8 Dpl KS 2018-11-01 U U U Uppdatering skola mm Kommunen Undersökningar påbörjas våren 2019

38
Ingen förändring i tidplan Domherren 3 Dpl KS 2018-11-01 U U U Tillskapa exploateringstomt för bostäder Kommunen Undersökningar påbörjas våren 2019

39 Ingen förändring i tidplan Frännarp 3:4 Dpl Deleg. 2018-10-01 0 0 0 Industri/lagerverksamhet Privat Påbörjas hösten 2019
40 Vilande Gällstad 1:110 Dpl KS 2017-11-02 0 0 0 Församlingsverksamhet/Bostäder Privat Fastighetsägaren har valt att avvakta planstart
41 Vilande Planprogram för Granhagen Planp KSAU 2009-06-01 500 tkr U U Bostäder, service, ca 500-700 tomter Kommunen Avvaktar markförvärv
42 Vilande Kina 14 "Nämndhuset" Dpl KS 2012-10-08 U U U Nya bostäder Privat Avvaktar eventuell fastighetsförsäljning
43 Vilande Del av Bog 1:253 o 1:300 vid Bäckebotomt Dpl KS 2016-09-08 U U U Nya bostäder, ca 4 tomter Kommunen Vilande utifrån tillgängliga resurser
44 Vilande Järnvägsomr delområde mellan Dpl KS 2016-09-08 U U U Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
45 Vilande Järnvägsomr delområde söder Dpl KS 2016-09-08 U U U Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
46 Vilande Järnvägsomr delområde norr Dpl KS 2016-09-08 U U U Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
47 Vilande Delområde uppdatering 1 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen Vilande utifrån tillgängliga resurser
48 Vilande Delområde uppdatering 2 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen Vilande utifrån tillgängliga resurser
49 Vilande Delområde uppdatering 3 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen Vilande utifrån tillgängliga resurser
50 Vilande Delområde uppdatering 4 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen Vilande utifrån tillgängliga resurser
51 Vilande Delområde uppdatering 5 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen Vilande utifrån tillgängliga resurser
52 Vilande Ubbarp 8:24 "Återvinningsstation Övreskog" Dpl KS 2016-09-08 0 0 0 Ny återvinningsstation, mm UEAB Vilande utifrån tillgängliga resurser

53 Vilande Del av Vegby 4:100 Dpl KS 2014-09-08 0 0 0 Bostäder ca 10 villatomter Privat Fastighetsägaren har valt att avvakta planstart
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54 Ny skola F-6 Ulricehamn Dpl KS 2018-06-04 ca 350 elever plats oklar kommunen Lokaliseringsutredning pågår
55 Ny skola 7-9 Ulricehamn Dpl KS 2018-06-04 Plats och omfattning oklar kommunen Lokaliseringsutredning pågår
56 Äldreboende Ulricehamn Dpl KS 2018-06-04 ca 90 platser plats oklar kommunen Lokaliseringsutredning pågår

57 Ny brandstation Dpl KS 2018-11-01 Rönnåsen el. Bronäs kommunen Lokaliseringsutredning pågår
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Sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter 
samt anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria 
2018, sektor välfärd 
Dnr 2019/169 
 
 
Sammanfattning 
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och 3 kap. 3 § 
patientsäkerhetslagen är vårdgivare skyldig att utreda avvikelser, klagomål och synpunkter. 
En sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter görs årligen och presenteras för 
kommunstyrelsen i form av en patientsäkerhetsberättelse, samt en rapport med 
sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter samt över lex Maria och lex Sarah.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-02 från tf socialchef 
2 Sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter samt av anmälningar enligt lex 

Sarah och lex Maria 2018, sektor välfärd 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av inkomna klagomål/synpunkter samt anmälningar enligt lex Sarah och 
lex Maria 2018, sektor välfärd, godkänns och läggs till handlingarna.  
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Sarah och lex Maria 2018, sektor välfärd 
Diarienummer 2019/169, löpnummer 1129/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och 3 kap. 3 § 
patientsäkerhetslagen är vårdgivare skyldig att utreda avvikelser, klagomål och synpunkter. 
En sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter görs årligen och presenteras för 
kommunstyrelsen i form av en patientsäkerhetsberättelse, samt en rapport med 
sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter samt över lex Maria och lex Sarah.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanställningen av inkomna klagomål/synpunkter samt anmälningar enligt lex Sarah och 
lex Maria 2018, sektor välfärd, godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och 3 kap. 3 § 
patientsäkerhetslagen är vårdgivare skyldig att utreda avvikelser, klagomål och synpunkter. 
En sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter görs årligen och presenteras för 
kommunstyrelsen i form av en patientsäkerhetsberättelse, samt en rapport med 
sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter samt över lex Maria och lex Sarah. 
 
Syftet med sammanställningarna är att kunna bedriva ett ständigt förbättringsarbete och ta 
tillvara de synpunkter och klagomål som inkommit till sektorn.  
 
2018 ökade antalet registrerade synpunkter/klagomål jämfört med 2017, framförallt inom 
verksamhetsområde IFO. Antalet anmälningar enligt lex Maria och lex minskade 2018 
jämfört med 2017. I de fall brister har identifierats ha dessa i huvudsak bestått av brister i: 
 

 Bemötande 
 Information/kommunikation  
 Dokumentation, samt 
 Kännedom om och följsamhet till lokala rutiner 

 
De förbättringsområden som verksamheterna arbetar vidare med är: 
 

 Fortsatt arbete med bemötandefrågor på enheterna. I detta arbete kan gärna 
anhörigstödet involveras och vara behjälplig i de delar som rör bemötande och 
kommunikation med anhöriga, exempelvis genom informationsträffar. Rutiner för 
kommunikation med anhöriga behöver ses över. 
 

 Genomgång av lagstadgade och lokala processer/rutiner i verksamheterna en gång 
per år samt vid nyanställning, samt arbeta aktivt med följsamheten till dessa. 
 

 Ny rutin samt ny utbildning för delegeringar 
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 Se över kommunikation och informationsflöde mellan personalgrupper. 
 Införa beslutsstöd vid bedömningar av patienters tillstånd 

 
 Arbeta aktivt med vårdpreventionsbedömningar 

 
 Se över rutin för avvikelsehantering 
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1 Sammanfattning 
Antalet synpunkter/klagomål som har registrerats inom sektor välfärd har ökat jämfört med 
tidigare år, totalt 29 stycken registrerades under 2018. Av de som inkom har alla resulterat i 
en utredning, mer eller mindre utförlig utefter klagomålets art, samt ett skriftligt eller 
muntligt svar till den eller de som lämnat synpunkten/klagomålet där detta har varit möjligt.  

Synpunkts/klagomålsprocessen som finns följs i hög utsträckning av verksamheterna. Den 
största ökningen av inkomna synpunkter/klagomål har skett inom verksamhetsområde 
individ- och familjeomsorg och bedöms bero på ett aktiv och medvetet arbete inom 
verksamheten med att ta om hand om inkomna synpunkter/klagomål enligt den process som 
finns inom sektorn. 

De utredningar som har gjorts har kunnat visa på att de brister som är mest vanligt 
förekommande består av brister i: 

 Bemötande 

 Information/kommunikation 

 Dokumentation, samt 

 Kännedom om lokala rutiner 

Antalet anmälningar enligt lex Sarah har minskat jämfört med förra året (6 stycken 2017 och 
1 2018). Den rapport/utredning och den anmälan som gjordes visar på brister i: 

 Kännedom om/följsamhet till rutiner 

Antalet anmälningar enligt lex Maria har också minskat jämfört med 2017 (1 2017 och 0 
2018). 

Verksamheten har identifierat följande förbättringsområden att arbeta vidare med: 

 Fortsatt arbete med bemötandefrågor på enheterna. I detta arbete kan gärna 
anhörigstödet involveras och vara behjälplig i de delar som rör bemötande och 
kommunikation med anhöriga, exempelvis genom informationsträffar. Rutiner för 
kommunikation med anhöriga behöver ses över. 

 Genomgång av lagstadgade och lokala processer/rutiner i verksamheterna en gång 
per år samt vid nyanställning, samt arbeta aktivt med följsamheten till dessa. 

 Ny rutin samt ny utbildning för delegeringar 

 Se över kommunikation och informationsflöde mellan personalgrupper. 

 Införa beslutsstöd vid bedömningar av patienters tillstånd 

 Arbeta aktivt med vårdpreventionsbedömningar 

 Se över rutin för avvikelsehantering 
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2 Inledning 
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och 3 kap. 3 § 
patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att utreda avvikelser, klagomål och synpunkter. 
En sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter görs årligen och presenteras för 
kommunstyrelsen i form av en patientsäkerhetsberättelse, en rapport med sammanställning 
av inkomna klagomål och synpunkter samt en årsrapport över lex Maria och lex Sarah.  

Syftet med sammanställningarna är att kunna bedriva ett ständigt förbättringsarbete och ta 
tillvara de synpunkter och klagomål som inkommit till sektorn.  

3 Inkomna synpunkter och klagomål 2018 
Under 2018 har 29 synpunkter och klagomål som gäller sektor välfärds område registrerats. 
Detta är en ökning sedan tidigare år.  

År Registrerade 
klagomål/synpunkter 

2018 29 

2017 23 

2016 17 

 

 

 

 

Verksamhetsområde beställning och kvalitet (BK) har registrerat 7 inkomna 
synpunkter/klagomål. Därutöver har de 2 synpunkter/klagomål tillsammans med 
äldreomsorgen (ÄO) då ärendena berör både hemsjukvård och äldreomsorg. 
Verksamhetsområde äldreomsorg (ÄO) har, utöver dessa 2, 6 inkomna synpunkter/klagomål. 
Verksamhetsområde funktionsnedsättning (FN) har 3 och verksamhetsområde individ och 
familjeomsorg (IFO) har 11. 
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Synpunkter/klagomål fördelat på verksamhet och år

 

Utifrån tabellen kan man utläsa att antalet inkomna synpunkter/klagomål är ungefär lika 
under åren 2017 och 2018 i verksamheterna, BK, ÄO och FN. Det som har ökat är 
synpunkter/klagomål inom IFO. Denna ökning beror till stor det på ett aktivt arbete inom 
IFO att registrera inkomna synpunkter och klagomål och inte enbart hantera dem i personakt 
som i större utsträckning gjordes tidigare.  

Alla synpunkter/klagomål har resulterat i en utredning och en återkoppling till 
synpunktslämnaren/klagomålslämnaren har gjorts i alla fall där det har varit möjligt. 

3.1 Verksamhetsområde beställning och kvalitet 
Inom verksamhetsområde beställning och kvalitet finns 2 handläggarenheter, en som arbetar 
med biståndsbedömning mot äldre (H1) och en som arbetar med myndighetsutövning mot 
LSS, socialpsykiatri, missbruk och färdtjänst (H2). Här finns också hemsjukvården (HSV) 
och rehab.  

De 7 inkomna synpunkterna/klagomålen fördelar sig enligt följande: 

Enhet Antal 

Handläggarenhet 1 1 

Handläggarenhet 2 3 

Hemsjukvården 3 

 

Synpunkterna/klagomålen avser: 

 Synpunkt/klagomål på färdtjänst, att taxi inte kan köra arbetsresor de tider som 
individen behöver 

 Synpunkt/klagomål från anhörig om fördröjning av installation av trygghetslarm 
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 Synpunkt/klagomål om att det är svårt att komma i kontakt med handläggare samt 
svårt att få hjälp. Synpunkten/klagomålet inkom via Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

 Synpunkt/klagomål till handläggare LSS om hur vården utförs 

 Klagomål/synpunkt från anhörig om hantering av försämrat tillstånd hos närstående 

 Klagomål/synpunkt från anhöriga om brister i uppföljning av hälsotillstånd och 
mediciner 

 Klagomål/synpunkt från anhöriga gällande att inskick till sjukhus fördröjdes på 
grund av brister i personalens kompetens  

Av de punkter som nämns ovan pågår 2 utredningar fortfarande.  

I de fall utredningen har konstaterat brister visar det sig att dessa i huvudsak består i 
personalsituationen på enheten, brister i kommunikation och/eller brister i dokumentation.  

3.1.1 Beställning och kvalitet samt äldreomsorgen 
Verksamheterna beställning och kvalitet och äldreomsorg har fått 2 synpunkter/klagomål 
som berör båda verksamheterna.  

 Synpunkt/klagomål från anhöriga om brister i kommunikation mellan dem och 
sjuksköterska och kontaktperson 

 Synpunkt/klagomål från anhöriga som ordinationer samt kontakter och bemötande 

Bristerna har efter utredning bedömts bero på brister i kommunikation och bemötande.  

3.2 Verksamhet äldreomsorg 
Verksamhetsområde äldreomsorg avser både särskilt boende och hemtjänst. Totalt har 6 
synpunkter/klagomål inkommit. 3 av dessa avser ordinärt boende (hemtjänst) och 3 avser 
särskilt boende.  

 Synpunkt/klagomål från anhörig om att personal glömde att stänga frysen hos en 
person med hemtjänst vilket innebar att mat förstördes 

 Synpunkt/klagomål från anhörig om hur ett fall hanterades i ordinärt boende 

 Synpunkt/klagomål från anhörig om att HLR inte påbörjats i ordinärt boende 

 Synpunkt/klagomål från anhörig efter fall på toalett på särskilt boende. 

 Synpunkt/klagomål från anhörig om låst lägenhetsdörr på särskilt boende 

 Synpunkt/klagomål från anhörig om dubbelbeläggning i rum på korttidsenheten 

I de fall brister har kunnat konstateras bedöms dessa bero på brister i kommunikation 
och/eller bristande kunskap om rutiner. 
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3.3 Verksamhetsområde funktionsnedsättning 
Inom verksamhetsområden funktionsnedsättning har 3 synpunkter/klagomål inkommit 
varav två avser personal/situationen på kommunens boende och ett avser bostadstillägg.  

 Synpunkt/klagomål kring dyra boendekostnader och bostadstillägg 

 Synpunkt/klagomål på boende och på personal 

 Synpunkt på personal på boende 

De brister som har framkommit bedömts består av bristande information och brister i 
kommunikation. 

3.4 Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg 
 Inom verksamhetsområde IFO har 11 synpunkter/klagomål inkommit. 2 av dessa avser 
ekonomiskt bistånd, 9 avser barn och unga både myndighetssidan och utförarsidan.  

 Synpunkt/klagomål av anhörig kring hantering av boendesituation 

 Synpunkt/klagomål från före detta anställd om bemötande av ungdomarna på HVB 

 Synpunkt/klagomål gällande ersättning vid familjehemsplacering 

 Synpunkt/klagomål på socialsekreterares bemötande 

 Synpunkt/klagomål om delikatessjäv hos enhetschef 

 Synpunkt/klagomål på avslutning av familjehemsplacering 

 Synpunkt/klagomål på bemötande av socialsekreterare 

 Synpunkt/klagomål på socialtjänstens hantering efter orosanmälan 

 Synpunkt/klagomål på socialsekreterares bemötande 

 Synpunkt/klagomål gällande partisk utredning 

I de fall brister har framkommit är det framförallt brister kring bemötande och information i 
handläggningssituationer.  

4 Lex Sarah 
Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap 6 § socialtjänstlagen, i 24b-24g 
§§ och 23 e § LSS samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om 
lex Sarah. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas av 
verksamheter inom socialtjänsten och enligt LSS. Syftet är att komma till rätta med brister i 
den egna verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. 

Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av 
försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit 
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ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa.  

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamheter enligt LSS omfattas av 
rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. En rapport enligt lex Sarah ska göras omgående 
och när en sådan rapport har tagits emot ska missförhållandet eller den påtaglig risken för ett 
missförhållande utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. 
Utredningen av en lex Sarah-rapport syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det har 
hänt och vad som kan göras för att förhindra att något liknande händer igen. Syftet är att 
identifiera bakomliggande orsaker till missförhållandet på systemnivå.  

Utredningen ska avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Om utredningen avslutas 
med ett konstaterande att det rör sig om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk 
för ett allvarligt missförhållande ska en anmälan snarast göras till IVO. 

I rapporten Lex Maria och lex Sarah 2017 framkom att det inte gick att få fram något säkert 
underlag på hur många rapporter enligt lex Sarah som hade gjorts under 2017, eller hur 
många utredningar enligt lex Sarah som har gjorts som inte ledde till en anmälan till IVO. 
Samma brister i den interna hanteringen som konstaterades i rapporten för 2017 kvarstår 
även under 2018. 

4.1 Lex Sarah-ärenden 2018 
Under 2018 gjordes en anmälan om lex Sarah och en utredning enligt Sarah gjordes som inte 
resulterade i en anmälan. Om fler rapporter och/eller utredningar har gjorts går inte att få 
fram i systemet.  

 2017 2018 

Rapport/utredning som 
inte ledde till anmälan 

1 1 

Anmälningar till IVO 6 1 

 

4.1.1 Rapport/utredning 
1 utredning enligt lex Sarah, som inte föranledde en anmälan till IVO, har diarieförts under 
2018. Missförhållandet har skett inom verksamhetsområde äldreomsorg på ett särskilt 
boende, demensavdelning, där en boende har dörrlarm för att personal ska kunna notera när 
personen går ut på avdelningen. Vid missförhållandet dröjde det 25 minuter från det att 
dörrlarmet gick och personalen besvarade det. Under den tiden hade personen hunnit gå in 
till en annan person. Händelsen ledde inte till en anmälan till IVO men åtgärder som vidtogs 
var diskussion kring hantering av larm samt bedömning och åtgärder enligt BPSD-registret.  

4.1.2 Anmälan 
1 anmälan till IVO har gjorts enligt lex Sarah. Missförhållandet har skett inom 
verksamhetsområde äldreomsorg på ett särskilt boende, somatisk avdelning. 
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Missförhållandet bestod i att en boende som hjälpts till toaletten glömdes bort där från 
klockan 17:30 – 00:30. Personen hade larmklocka men på grund av kognitiv nedsättning 
visste personen inte hur den skulle användas.  

Åtgärder som vidtogs var att rutin för kvällsarbete har aktualiserats och stärkts så att de som 
arbetar kväll alltid gör en tillsyn innan rapportering vid 21.00. Personal ser till att varje 
individ rapporteras över noggrant samt att personal vet om läget inför varje pass. TES införs 
på särskilt boende, byte av innelarm. Missförhållandet bedömdes vara allvarligt och 
anmäldes till IVO.  

IVO beslutade att avsluta ärende och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. 

5 Lex Maria 
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:569) ska hälso- och sjukvårdspersonal 
rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskador till vårdgivaren. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i 
verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med 
utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer 
som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra 
att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om 
de inte helt går att förhindra. Om vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren anmäla händelser 
som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.  

Med händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada kan till exempel 
avses en eller flera vidtagna åtgärder, underlåtenhet att vidta en eller flera åtgärder, brister i 
samspelet i verksamheten eller tillfälliga omständigheter som sammanfaller och påverkar 
patientsäkerheten negativt.  

5.1 Lex Maria-ärenden 2018 
Inga anmälningar enligt lex Maria har gjorts under 2018. 2017 gjordes 1 anmälan enligt lex 
Maria. 
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6 Slutsats 
Antal synpunkter/klagomål som har inkommit har ökat sedan tidigare år. Framförallt har en 
ökning skett inom IFOs verksamhet. Detta bedöms bero på ett medvetet och aktivt arbetssätt 
kring hanteringen av inkomna synpunkter/klagomål. Utredningar har skett i alla ärenden 
och svar har givits, antingen muntligt eller skriftligt, till den eller de som lämnat 
synpunkten/klagomålet i de fall det har varit möjligt. 2 utredningar av synpunkter/klagomål 
inkomna 2018 pågår fortfarande.  

I de fall utredningarna har kommit fram till att brister har förelegat har dessa i huvudsak 
bestått av brister i  

 Bemötande 

 Information/kommunikation 

 Dokumentation, samt 

 Kännedom om lokala rutiner 

Antalet anmälningar enligt lex Sarah har minskat jämfört med förra året (6 stycken 2017 och 
1 2018). Den rapport/utredning och den anmälan som gjordes visar på brister i: 

 Kännedom/följsamhet till rutiner 

Antalet anmälningar enligt lex Maria har också minskat jämfört med 2017 (1 2017 och 0 
2018). 

6.1 Förbättringsförslag 
Med anledning av de brister som har identifierats i samband med synpunkter/klagomål, lex 
Sarah och lex Maria ser verksamheten följande förbättringsområden att arbeta vidare med: 

 Fortsatt arbete med bemötandefrågor på enheterna. I detta arbete kan gärna 
anhörigstödet involveras och vara behjälplig i de delar som rör bemötande och 
kommunikation med anhöriga, exempelvis genom informationsträffar. Rutiner för 
kommunikation med anhöriga behöver ses över. 

 Genomgång av lagstadgade och lokala processer/rutiner i verksamheterna en gång 
per år samt vid nyanställning, samt arbeta aktivt med följsamheten till dessa. 

 Ny rutin samt ny utbildning för delegeringar 

 Se över kommunikation och informationsflöde mellan personalgrupper. 

 Införa beslutsstöd vid bedömningar av patienters tillstånd 

 Arbeta aktivt med vårdpreventionsbedömningar 

 Se över rutin för avvikelsehantering 
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