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Kallelse Kommunfullmäktige 

2022-03-28 Kl. 18:00 
Plats: Stora salen, Stadsbiblioteket 

Justerare: Lena Andersson (S) eller Tony Pettersson (S)  

Birgitta Andersson (L) eller Torgny Hedlund (KD)   

Kallade 
Ledamöter 
Erik Ezelius (S) ordföranden, Peter Friberg (M), Anna-Karin Skatt (S), Marika Lund (SD), Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M), Runo Johansson (L), Ulf Persson (C), 
Tony Pettersson (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lennart Nilsson (SD), Krister Rohman (KD) andre 
vice ordföranden, Anna Zöögling (S), Ida Davidsson (-), Cathrine Karlsson (S), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-) förste vice ordföranden, Othmar Fiala (S), Per Nordström (SD), Karin Olofsson 
(MP), Ingemar Johansson (L), Gunilla Djurberg (S), Anneli Sandstedt (C), Georgos Moschos (S), 
Johan Liljegrahn (M), Monica Staadig (S), Pia Logård (SD), Per-Erik Thurén (S), Lisbeth Ider (V), Ulf 
Alteg (M), Michelle Hjerp Holmén (S), Torgny Hedlund (KD), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-
Larsson (S), Henrik Granqvist (M), Birgitta Andersson (L), Petri Niska (SD), Mikael Hallin (C), 
Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), 

Tjänstgörande ersättare 
 Fredrik Kvist (M) ersätter Gunilla Dverstorp (M) 

Ersättare 
Anna Wik (MP), Anna Sheridan (SD), Claes Andersson (KD), Henrik Vang (V), Richard Mellgren 
(M), Per-Erik Vrang (M), Jenny Svensson (L), Christopher Vipond (MP), Anna Ider (V), Per-Inge 
Karlsson (C), Roger Lundvold (KD), Aili Räisänen (SD), Camilla Graaf (-), Mathias Lundgren (L), 
Christoffer Axelsson (S) Ingvar Jansson (S), Kent Persson (S), Malin Andersson (S), Emma Graaf 
(S), Lisa Öhgren (S), Jesper Carlman (S), Josette Rask (C), Dick Broberg (S), Ulrika Storm (S), 
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Ärenden 
1 Godkännande av dagordning 2022/10 

2 Allmänhetens frågestund 2022/11 

3 Handlingar att anmäla 2022/12 

4 Beslut om besvarande av motion om beredskap och planer inför 
Nobias flytt av produktion från Tidaholm 

2021/142 

5 Beslut om förstudie för investeringsprojekt konstgräsplan 2021/400 

6 Beslut om prissättning av tomter i Ekedalen samt upprättande av 
tomtkö 

2022/77 

7 Beslut om regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet 

2021/308 

8 Mötets avslutande 2022/10 
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From:                                 Mediapoolen Info
Sent:                                  Tue, 1 Mar 2022 11:51:29 +0000
To:                                      Mediapoolen Info
Subject:                             Information från Mediapoolen

TILL: 
Utbildningsförvaltning och nämnd.
Omsorgsförvaltning och nämnd.
Kommunfullmäktige
 
För att öka kännedomen om det samägda bolaget Mediapoolen Västra Götaland AB publicerar 
Mediapoolen sina styrelseprotokoll på hemsidan. 
Kommunerna kan läsa sammanfattning av nyheter samt ladda ner styrelseprotokoll. Här finns 
information som rör tjänster riktade mot hela kommunen, till exempel 
vår teknikförsäljning samt viktiga beslut om de tjänster som riktar sig till utbildning och omsorg. 
 
Ni hittar informationen här:
https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/
 
Från styrelsemötet februari 2022:

• Ekonomiska rapporter
• Slutrapport Samverkan mediecentraler

 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB, din mediecentral 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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From: Lena Andersson
Sent: 07 mar 2022 03:01:33 +01:00
To: Tidaholms Kommun
Cc:
Subject: Ändring av partibeteckning 

Handling att anmäla till Kommunfullmäktige.

Ann-Sofie Hagenvind representerar inte längre Socialdemokraterna därför ska partibeteckningen 
ändras från (s) till (-).

Med vänlig hälsning
Lena Andersson 
Ordförande i kommunfullmäktiges socialdemokratiska grupp

Skickat från min iPad
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Postadress  Telefon Mail 
Lärarförbundet, Villagatan 11 0502-60 61 59 lararforbundet@tidaholm.lararforbundet.se  
522 30 TIDAHOLM   www.lararforbundet.se/tidaholm 

 

Yrkanden inför budget 2023 
Vi i Lärarförbundet organiserar idag skolledare, lärare, Studie och yrkesvägledare 
förskollärare och lärare i fritidshem. Vi vill se en tydlig politisk satsning på dessa gruppers 
arbetsmiljö och löneutveckling.  
  
Sveriges framtid byggs i skolan. Det är i mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola 
med hög kvalitet som grunden läggs för vårt samhälles demokratiska utveckling, välstånd 
och konkurrenskraft.  Den lärarbrist som finns i Sverige idag är ett stort samhällsproblem 
med idel förlorare. Elever som inte möter utbildade lärare får inte den utbildning, och 
stöttning som de enligt skollagen har rätt till.   
  
Det finns enligt oss, i egentlig mening, två anledningar till att vi idag ser omotiverade 
löneskillnader hos våra medlemmar. För det första, de som rekryteras in får oftast högre 
löner än de med liknande erfarenheter som redan jobbar i Tidaholms kommun. För det 
andra så har de statliga medel som ej är permanentade utan läggs som 
lönetillägg   skapat en situation som ger en felaktig bild av den egentliga lönestrukturen. 
Lärarlönelyft och Förstelärartillägg ska fungera som extra medel ovanpå lönen de ska inte 
syfta till att hyfsa till siffrorna.  
  
Lärare som inte har rätt förutsättningar att göra ett gott jobb, eller en lön som speglar 
deras kompetens söker en annan arbetsgivare eller lämnar i värsta fall yrket helt. Den 
viktigaste punkten i strategisk kompetensförsörjning blir därför att rekrytera och behålla 
behöriga och välutbildade lärare i Tidaholms kommun.  Om inte detta sker blir alla 
förlorare, eleverna, lärarna, Tidaholms kommun och samhället i stort.   
  
Tidaholms kommun måste därför tillse att det är attraktivt att vara lärare i kommunen 
genom att förutsättningarna och lönen motsvarar arbetets komplexitet. Satsningar på 
lärarlöner är ett viktigt steg i att göra läraryrket mer attraktivt. Tidaholms kommun måste 
via politiska initiativ göra mer för att behålla trogna och erfarna lärare och se till att de 
som idag hamnat fel i lönestrukturen hamnar rätt igen. För många erfarna lärare är 
fortfarande byte av yrke eller arbetsgivare den enda möjligheten att åstadkomma en reell 
löneutveckling.  
  
Det är oacceptabelt att våra medlemmar idag måste byta yrke eller kommun för att få 
rätt lön. Tillräcklig tid behöver säkras för långsiktig planering, för- och efterarbete, 
kompetensutveckling, enskilt och i kollegiet. I dag tar lärares och skolledares arbetstid 
helt enkelt slut långt innan arbetsuppgifterna.  
Lärarförbundet har allt sedan tecknandet av HÖK18 haft en partsgemensam arbetsgrupp 
tillsammans med företrädare för arbetsgivaren i Tidaholms kommun. Där vi gemensamt 
arbetar för att komma till rätta med de här problemen.  Vi ser positivt på arbetet som 
åstadkommits så här långt men för att våra medlemmars förutsättningar, arbetsmiljö och 
lön ska förbättras krävs det även politiska budgetprioriteringar. I dagsläget fattas den 
pusselbiten. Politiken behöver ge rätt förutsättningar och kroka arm med personalen 
inom skolan. Tillsammans når vi bästa resultat.  
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2 (2) 

Inför budgetberedningen yrkar Lärarförbundet på följande  
 

• att det under en treårsperiod görs en extra satsning på lärare anställda 
före 2016 i syfte att få bort omotiverade löneskillnader.   

  
• att Tidaholms kommun utarbetar en policy där lång och trogen tjänst blir 
ett viktigt incitament för att omotiverade löneskillnader arbetas bort ur 
lönestrukturen.  
  
• att personalens arbetsmiljö inom skolan alltid tas i beaktande när politiska 
beslut som rör skolan ska fattas. Skolan är en arbetsplats inte bara en plats 
för elever.  
• att arbetsgivaren utökar möjligheten och ger bättre förutsättningar för 
personal att vidareutbilda sig, kompetensutveckla sig eller läsa upp 
behörigheter som en del i strategisk kompetensförsörjning.  
  

  
Lärarförbundets lokalstyrelse Tidaholm  
Jonas Storm, ordförande  
Kerstin Gustafsson, vice ordförande  
Sara Ahlin, ledamot 
Kerstin Bender, ledamot  
Kent Moström, ledamot  
Peter Svensson, ledamot  
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From:                                 Sofie Thorsell
Sent:                                  Mon, 14 Mar 2022 12:39:44 +0100
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Byte gruppledare Liberalerna

 
 

Från: Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se> 
Skickat: den 14 mars 2022 11:29
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>; Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: Byte gruppledare Liberalerna 
 
Hej 
 
Efter Liberalernas årsmöte är Runo Johansson gruppledare och Ingemar ”Igge” Johansson vice 
gruppledare. 
 
 
Runo Johansson (L) 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 46 Beslut om besvarande av motion om 
beredskap och planer inför Nobias flytt av 
produktion från Tidaholm 
KS 2021/142 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) har lämnat in en motion i vilken de framhåller 
att Nobia har beslutat att flytta all tillverkning av kök från Tidaholm till Jönköping runt år 2024. 
Motionärerna uppger att Nobia är den största privata arbetsgivaren i Tidaholms kommun och att 
en nedläggning av produktion i Tidaholm får konsekvenser på såväl kort som lång sikt. 

Motionärerna anser att kommunen ska utreda om det finns regionala och/eller statliga bidrag att 
söka för att dels utveckla möjligheter och dels motverka eventuella negativa konsekvenser. De 
anser vidare att kommunen ska utreda om regionala och/eller statliga verksamheter kan etableras 
i Tidaholm. De anser även att kommunen ska undersöka om Nobia kan upprätta en fond eller 
liknande för att utveckla Tidaholm och minska konsekvenserna av en flytt. Kommunen behöver 
dessutom utreda vilka möjligheter som ges när Nobia flyttar, vilka hot nedläggningen innebär, vilka 
styrkor Tidaholm har som kan ge nya arbetstillfällen och vilka svagheter Tidaholm har i 
konkurrensen om nya näringsetableringar och offentliga etableringar. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att planera för en 
flytt genom att: 

- utreda konsekvenserna av Nobias nedläggning i Tidaholm. 
- upprätta handlingsplaner för att motverka negativa konsekvenser av Nobias nedläggning, 

samt för att locka företag och verksamheter att etablera sig i Tidaholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och har 
kommit fram till bland annat följande. 

När ett stort företag drar ner verksamhet eller flyttar från en kommun uppstår olika effekter.  
Oavsett vad omställningen beror på påverkas kommunens invånare, näringsliv, servicenivå och 
ortens attraktivitet. Kommunledningsförvaltningen har sedan år 2020 en process för att 
strukturerat arbeta med att mildra effekten, mobilisera och kraftsamla för att fånga upp de 
möjligheter som investeringar och etableringar skapar. 

Förvaltningen har en styrgrupp bestående av representant från Nobia, kommunen 
(näringslivsstrateg, samhällsbyggnadschef, kommundirektör, kommunikatör), arbetsförmedlingen, 
vuxenutbildningen och Business Region Skaraborg (BRS). Gruppen arbetar utifrån Tillväxtverkets 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

omställningsguide. Guiden beskriver en process för hur omställningsarbete kan genomföras. 
Guiden ger stöd i arbetet även om arbetet i det här fallet blir lite annorlunda då samtliga då 
anställda vid beskedstillfället kommer att erbjudas arbete inom Nobia. 

Under år 2020 gjordes en utredning om hur Tidaholms kommun kan stödja näringslivet och 
förbättra företagsklimatet. Utifrån denna utredning förändrades organisationen och arbetssättet. 
Tidaholms kommun har en organisation som arbetar för att bibehålla, utveckla och expandera 
befintligt näringsliv samt samverka för nyetableringar.  

BRS är en del av Skaraborgs kommunalförbund. BRS finns för att proaktivt marknadsföra 
Skaraborgs kvaliteter mot omvärlden – genom att skapa ett skyltfönster och en enkelhet för 
kunden att se vad Skaraborg kan erbjuda. BRS söker företag som kan komplettera det befintliga 
näringsliv som finns idag för att öka Skaraborgs konkurrenskraft gentemot omvärlden. Företag 
som planerar att etablera eller utöka verksamhet i Skaraborg kan få information och hjälp från 
BRS. 

Under år 2021 påbörjades en ombyggnation av anstalten i Tidaholm. Anstalten ska byggas ut från 
dagens 180 platser till 320 platser. Det stora projektet, som omfattar både bostadshus och en rad 
andra byggnader, ska genomföras i etapper och väntas vara helt klart omkring år 2028. Detta 
kommer skapa många nya arbetstillfällen, både på anstalten men också i arbeten som är kopplade 
till ombyggnationen. Detta kommer att ge positiva effekter för Tidaholm. Även andra etableringar 
pågår i Skaraborg. 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att motionen kan anses vara besvarad i och med 
det arbete som redan har gjorts och det arbete som pågår löpande. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 19/2022 ”Beslut om besvarande av motion om 

beredskap och planer inför Nobias flytt av produktion från Tidaholm”, 2022-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om beredskap och planer inför Nobias flytt av 

produktion från Tidaholm”, kommundirektör Eva Thelin, 2022-01-28. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2021 ”Beslut remittering Motion - 

Beredskap och planer då Nobia/Marbodal har beslutat att flytta sin produktion från 
Tidaholm”, 2021-04-21. 

 Motion om beredskap och planer inför Nobias flytt av produktion från Tidaholm,  
2021-03-25. 
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Sida 1 av 3 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/142 

2022-01-28 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Eva Thelin, kommundirektör 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om 
beredskap och planer inför Nobias flytt av 
produktion från Tidaholm 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Ärendet 
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) har lämnat in en motion i vilken de framhåller 
att Nobia har beslutat att flytta all tillverkning av kök från Tidaholm till Jönköping runt år 2024. 
Motionärerna uppger att Nobia är den största privata arbetsgivaren i Tidaholms kommun och att 
en nedläggning av produktion i Tidaholm får konsekvenser på såväl kort som lång sikt. 

Motionärerna anser att kommunen ska utreda om det finns regionala och/eller statliga bidrag att 
söka för att dels utveckla möjligheter och dels motverka eventuella negativa konsekvenser. De 
anser vidare att kommunen ska utreda om regionala och/eller statliga verksamheter kan etableras 
i Tidaholm. De anser även att kommunen ska undersöka om Nobia kan upprätta en fond eller 
liknande för att utveckla Tidaholm och minska konsekvenserna av en flytt. Kommunen behöver 
dessutom utreda vilka möjligheter som ges när Nobia flyttar, vilka hot nedläggningen innebär, vilka 
styrkor Tidaholm har som kan ge nya arbetstillfällen och vilka svagheter Tidaholm har i 
konkurrensen om nya näringsetableringar och offentliga etableringar. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att planera för en 
flytt genom att: 

- utreda konsekvenserna av Nobias nedläggning i Tidaholm. 
- upprätta handlingsplaner för att motverka negativa konsekvenser av Nobias nedläggning, 

samt för att locka företag och verksamheter att etablera sig i Tidaholm. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och har 
kommit fram till följande. 

I december år 2019 kom beskedet att Nobia väljer att flytta sin verksamhet till Jönköping år 2024. 
Samtliga då anställda erbjuds att följa med till den nya anläggningen.  
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Efter förhandlingar med de fackliga företrädarna presenterades ett omställningspaket som innebär 
att: 

- cirka hundra arbetstillfällen blir kvar i Tidaholm genom att ett nytt bolag bildas – 
Tidaholms träcenter 

- företaget satsar på kompetensutveckling där samtliga anställda valideras 
- busstransporter på arbetstid ordnas under första året 
- en miljon avsätts som omställningsstöd för att ge anställda som vill utbilda sig till ett annat 

yrke möjlighet att göra detta 

När ett stort företag drar ner verksamhet eller flyttar från en kommun uppstår olika effekter.  
Oavsett vad omställningen beror på påverkas kommunens invånare, näringsliv, servicenivå och 
ortens attraktivitet. Kommunledningsförvaltningen har sedan år 2020 en process för att 
strukturerat arbeta med att mildra effekten, mobilisera och kraftsamla för att fånga upp de 
möjligheter som investeringar och etableringar skapar. 

Förvaltningen har en styrgrupp bestående av representant från Nobia, kommunen 
(näringslivsstrateg, samhällsbyggnadschef, kommundirektör, kommunikatör), arbetsförmedlingen, 
vuxenutbildningen och Business Region Skaraborg (BRS). Gruppen arbetar utifrån Tillväxtverkets 
omställningsguide. Guiden beskriver en process för hur omställningsarbete kan genomföras. 
Guiden ger stöd i arbetet även om arbetet i det här fallet blir lite annorlunda då samtliga då 
anställda vid beskedstillfället kommer att erbjudas arbete inom Nobia. 

Under år 2020 gjordes en utredning om hur Tidaholms kommun kan stödja näringslivet och 
förbättra företagsklimatet. Utifrån denna utredning förändrades organisationen och arbetssättet. 
Tidaholms kommun har en organisation som arbetar för att bibehålla, utveckla och expandera 
befintligt näringsliv samt samverka för nyetableringar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har fastställt mål i verksamhetsplanen  
- att utveckla en strategi för hur arbetstillfällen i kommunen kan öka för att möta förväntad 

utveckling i framtiden 
- att marknadens behov av verksamhetstomter möts i form av kommunalt markinnehav 

planlagd mark och byggklara industritomter 

BRS är en del av Skaraborgs kommunalförbund. BRS finns för att proaktivt marknadsföra 
Skaraborgs kvaliteter mot omvärlden – genom att skapa ett skyltfönster och en enkelhet för 
kunden att se vad Skaraborg kan erbjuda. BRS söker företag som kan komplettera det befintliga 
näringsliv som finns idag för att öka Skaraborgs konkurrenskraft gentemot omvärlden. Företag 
som planerar att etablera eller utöka verksamhet i Skaraborg kan få information och hjälp från 
BRS. 

Under år 2021 påbörjades en ombyggnation av anstalten i Tidaholm. Anstalten ska byggas ut från 
dagens 180 platser till 320 platser. Det stora projektet, som omfattar både bostadshus och en rad 
andra byggnader, ska genomföras i etapper och väntas vara helt klart omkring år 2028. Detta 
kommer skapa många nya arbetstillfällen, både på anstalten men också i arbeten som är kopplade 
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till ombyggnationen. Detta kommer att ge positiva effekter för Tidaholm. Även andra etableringar 
pågår i Skaraborg. 

Det finns en ökad brist på arbetskraft med efterfrågande kompetens i Skaraborg och det blir allt 
svårare att tillsätta tjänster. Arbetslösheten i december i Skaraborg är tillbaka på samma låga nivå 
som innan pandemin, 5,8 %. I Sverige ligger arbetslösheten på 7,2 %. Innan pandemin låg 
arbetslösheten på 6,6 %. Gapet mellan Sverige och Skaraborg ökar och är nu 1,4 % enheter. 
Prognosen är att arbetslösheten kommer att fortsätta att minska. Arbetslösheten i Tidaholm är 
4,8 % vilket är bland den lägsta arbetslösheten i Skaraborg.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att motionen kan anses vara besvarad i och med 
det arbete som redan har gjorts och det arbete som pågår löpande. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2021 ”Beslut remittering Motion - 

Beredskap och planer då Nobia/Marbodal har beslutat att flytta sin produktion från 
Tidaholm”, 2021-04-21. 

 Motion om beredskap och planer inför Nobias flytt av produktion från Tidaholm,  
2021-03-25. 

Sändlista 
Motionärerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/142 

§ 52 Beslut remittering Motion - Beredskap och planer då 
Nobia/Marbodal har beslutat att flytta sin produktion från Tidaholm 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet.  
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion – Beredskap och 

planer då Nobia/Marbodal har beslutat att flytta sin produktion från 
Tidaholm”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-04-13. 

✓ Motion Beredskap och planer då Nobia/Marbodal har beslutat att flytta 
sin produktion från Tidaholm, 2021-03-25. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 41 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
konstgräsplan 
KS 2021/400 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förstudien för 

konstgräsplanen samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med 
kultur- och fritidsnämnden genomföra projekteringen enligt föreslagen tidsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget för åren 2022-2024 att avsätta 5,0 
miljoner kronor för investering i renovering av konstgräsplanen. Kultur- och fritidsnämnden har, i 
egenskap av beställarnämnd, upprättat en förstudierapport. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en 
förstudie. Investeringsmedel på 5,0 miljoner kronor finns avsatt i investeringsbudgeten. 
Driftbudget motsvarande en årlig kapitalkostnad på 550 tusen kronor finns avsatt inom 
finansförvaltningen.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna förstudien för konstgräsplanen samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra projekteringen enligt 
föreslagen tidsplan. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 13/2022 ”Beslut om förstudie för 

investeringsprojekt konstgräsplan”, 2022-02-23.  
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsprojekt förstudie konstgräsplan”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2022-02-14. 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21. 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21. 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om förstudie konstgräsplanen”, 

2021-12-21. 

15



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/400 

2022-02-14 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Johansson, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Investeringsprojekt förstudie 
konstgräsplan 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förstudien för 
konstgräsplanen samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med 
kultur- och fritidsnämnden genomföra projekteringen enligt föreslagen tidsplan. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2022-2024 att avsätta 5,0 miljoner 
kronor för investering i renovering av konstgräsplanen. Kultur- och fritidsnämnden har som 
beställarnämnd upprättat en förstudierapport. 

Barnrättsbedömning 
Barnrättsbedömningen sker i verksamhetsnämnden. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att förstudien innehåller de delar som förväntas av 
en förstudie och hänvisar till innehållet i förstudien. Investeringsmedel finns avsatta i 
investeringsbudgeten på 5,0 miljoner kronor samt driftbudget motsvarande en årlig kapitalkostnad 
på 550 tusen kronor finns avsatt inom finansförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om förstudie konstgräsplanen”, 

2021-12-21. 

Sändlista 
KFN 
SBN 
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Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr  Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 

 
 

 

Förstudierapport för konstgräsplanen 

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fritidsnämnden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2009 att uppdra till kultur och fritidsnämn-
den att tillsammans med tekniska kontoret projektera en konstgräsplan på    
Tidavallens B-plan. Planen invigdes i maj 2010 och är en konstgräsmatta med 
så kallat gummigranulat. Den rekommenderade livstiden på en konstgräsplan 
är cirka 10 år. Behovet av en konstgräsplan är störst under vinterhalvåret. Un-
derhåll och skötsel ansvarar kommunen för året runt. Under vår/sommar/höst 
ansvarar IFK Tidaholm för uthyrning av planen, övrig tid på året hanterar kom-
munen uthyrningen.  

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Förstudien behandlar behov av ny konstgräsmatta med tillhörande underlag 
och markarbeten.  

I syfte att ytterligare öka planens tillgänglighet och påverkan på driftskostnader 
bör undersökas anläggning värmeslingor under konstgräsmattan (ökad 
uppvärmningskostnad/minskad arbetskostnad).  

Inga andra åtgärder ingår i förstudien. 

Nulägesanalys 

Den rekommenderade livstiden på en konstgräsplan är cirka 10 år och konst-
gräsplanen är drygt 11 år. Planen är besiktigad av Unisport varav den senaste 
genomfördes 2018. Testerna som genomfördes visar att planen ligger inom 
rekommenderade sporttekniska värden. Bedömningen är att den är i bra skick 
för sin ålder. Det finns inga skador på planen som medför ett akut behov av 
lagning eller byte. Däremot ligger konstgräsfiber ner vilket gör att granulatet ej 
kommer ner i mattan. Detta är naturligt med tanke på planens ålder. 

Omvärldsbevakning 

Konstgräsplaner är en utmaning för alla kommuner i Sverige och EU. 

17



   
  
  
Förstudierapport 
 

2/5 
 
 

  

 
Europeiska kemikaliemyndigheten har utrett frågan om gummigranulat sedan 
2018 och i juni 2020 rekommenderade de ett totalförbud av konstgräsplaner 
som innehåller gummigranulat. Följer EU-kommisssionen rekommendationen 
måste samtliga planer med gummigranulat inom EU bytas ut inom sex år, det 
vill säga före 2028.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Föreningen 
Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) samt Adda (före detta SKL 
Kommentus) bildat en beställargrupp inom konstgräs. Syftet är att samla kun-
skap om spridningen av mikroplaster av konstgräs samt att ta fram förslag på 
funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling. 

Beställargruppen har även uppdragit åt Forskare vid Norges teknisk naturvi-
tenskapelige universitet att genomföra en aktuell marknadsanalys i syfte att få 
befintliga fakta om marknaden för konstgräsplaner samt om miljö- och hälsoef-
fekter. 

Sammanfattning av rapporten: 

Marknaden för konstgräsplaner i Skandinavien utvecklades snabbt 
från 2000-2015 och är idag cirka 3 000 planer. Tillväxten följer fot-
bollsportens efterfrågan på åretrunttillgång på planer för träning och 
utvecklingen av konstgräsplaner med bättre spelegenskaper. Medan 
konstgräsplanerna ofta utvecklas för elitnivåutövare, är de allra flesta 
användare barn och ungdomar. Konstgräs har utvecklats i fyra steg 
eller generationer, som börjar med 1G-systemet som först sågs i 
USA på 60-talet och är känt i Skandinavien från 1977 till 1980. 2G-
systemet införde sandfyllning och ersatte 1G-systemet för konstgräs-
planer från 1980 till 1995. 3G-systemet införde syntetisk ifyllnad som 
en ersättning eller tillsats till sanden, det så kallande gummigranula-
tet, styrenbutadiengummi (SBR). Sedan 1995 har 3G-systemet varit 
den föredragna lösningen fram till de senaste åren. Gummigranulat 
(SBR) från uttjänta bildäck, blev en industriprodukt som kombinerar 
bra spelegenskaper och lågt pris. Dock medförde miljöhänsynaspek-
ter med SBR att andra alternativa ifyllnadsmaterial togs fram, såsom 
TPE, EPDM och olika organiska produkter som kork, kokosnötskal 
och sockerderivat. Med en uppskattad livstid på cirka 10 år finns det 
en snabbväxande eftermarknad för borttagning av äldre konstgräs 
och installation av nya system. Det växande antalet planer har med-
fört att miljöaspekter uppmärksammas allt mer av politiker, föräldrar 
och andra intressenter. Internationell forskning och studier visar att 
några av de använda produkterna, bland annat gummigranulatet från 
gamla bildäck (SBR), också innehåller tungmetaller som kan påverka 
grundvattnet. Några av de största tillverkarna i Europa är nu redo att 
introducera 4G-systemet, där ifyllnaden är begränsat till ett tunt lager 
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av sand. Systemet är utformat på ett sådant sätt att det inte finns nå-
got behov av en elastisk ifyllnad som gummigranulat. För närvarande 
uppfyller inte 4G-systemen testprocedurerna för FIFA för nivå 1-3. Å 
andra sidan uppfyller 4G-systemet enligt nuvarande certifieringsförfa-
rande ("nordiskt certifikat") kraven för planer som används för liga-
nivå och för alla spelnivåer under det. 2018-08-30 3 (3) Genom att 
introducera 4G-system som lösning vid nästa renovering av planerna 
kan det artificiella ifyllandsmaterialet minskas. Minskningen av synte-
tiskt ifyllnadsmaterial torde vara cirka 80%. Värdekedjan för konst-
grässystem är fragmenterad, och det finns ett starkt behov av att 
skapa en gemensam kunskapsbas tillsammans med tillverkare, dis-
tributörer, entreprenörer och underhållsleverantörer. Vidare finns det 
behov av att utveckla förfaranden för testning och verifiering av pro-
dukten, med hänsyn till förväntad livstid. Produktdeklarationen ska 
även innehålla uppgifter om gräsens råmaterial (jungfrulig/återan-
vändning), UV-resistans och förväntad livslängd, med hänsyn till kli-
matförhållandena samt driftstimmar. Vidare saknas testmetoder för 
att identifiera och kvantifiera fiberförlust. 

Konsekvensanalys 

Om konstgräsmattan ej byts ut riskerar den att bli i så dåligt skick att den ej 
kan användas. Detta innebär då att konstgräsplanen inte kommer att kunna 
användas av föreningslivet eller allmänheten. Detta skulle drabba många 
vuxna, barn och unga i Tidaholms kommun. Utan en konstgräsplan att nyttja 
under vinterhalvåret är det inte möjligt för föreningarna att bedriva försäsongs-
träning vilket medför att det blir svårt att gå i seriespel som vanligtvis startar i 
början av april. I samband med att kommunen anlade konstgräsplanen av-
vecklades alla alternativa försäsongsplaner så som grusplaner.  

Byte av konstgräsmatta innebär en konstgräsplan som kan användas för verk-
samhet. Samtidigt är lagstiftnings- och forskningssituationen för att uppnå mil-
jökraven en osäkerhetsfaktor i dagsläget. Det är viktigt att avvakta aktuell 
forskning samt EU:s beslut i frågan som eventuellt skulle kunna påverka val av 
konstgräsmatta. 

Alternativa lösningar 

Bedömningen är att det inte finns någon alternativ lösning mer än att stänga 
konstgräsplanen. 

Rekommenderad lösning 

Rekommendationen är att anlägga en konstgräsplan som uppfyller alla mil-
jökrav samt uppfyller utövarnas krav på underlag. Rekommendationen är att 
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göra avrop från SKR:s ramavtal samt göra konsekvensanalys av alternativen. 
Även Svenska fotbollsförbundets skrift ”Rekommendationer” för anläggning av 
konstgräsplaner” bör vara rådgivande. 

Då forskningen på de olika alternativen är ny är det i dagsläget svårt att göra 
en relevant konsekvensanalys på de olika alternativa valen av material. Kon-
sekvensanalysen behöver därför göras i projekteringen. Projekteringen bör in-
nefatta en noggrann genomgång av referensobjekt och därför rekommenderas 
att byte av konstgräsplanen sker 2023. Detta för att få en väl underbyggd kon-
sekvensanalys.  

Förväntad effekt 
Att byta konstgräsmatta innebär att konstgräsplanen kommer att kunna 
användas av föreningslivet och vara öppen för allmänheten under många år. 
Detta skulle gynna många barn och unga samt folkhälsan i Tidaholms 
kommun.  

Projektets mål 
Att kunna fortsätta att bedriva verksamhet på konstgräsplanen under många 
år. 

Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunens idrottsföreningar, främst fotbollsföreningar och i synnerhet IFK 
Tidaholm 
Allmänheten 

Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 

Med beaktning för att ha minst verksamhetspåverkan så föreslås arbetet 
genomföras under sommarhalvåret. Konstgräsplanen används främst under 
vintertid då ordinarie gräsplaner inte går att använda.   

Förstudie 

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 9 februari 2022 och 
kommunfullmäktige 28 februari 2022. 

Projektering 

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 28 februari 2022. Projektering beslutas/godkänns av 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden senast oktober 
2022. 
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Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
senast december 2022. 

Genomförande 

Tilldelningsbeslut senast april 2023. 

Arbetet utförs: april – september 2023. Slutbesiktning senast 30 september 
2023. 

Uppföljning 

Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2023. 

Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 

Investering 

Investeringsbudgeten för 2022 är 5 miljoner kronor för projektet. 

Aktuella kostnader bör inhämtas via upphandling som görs i 
projekteringsfasen.  

Ökning av kapitalkostnader 

Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en 
avskrivningstid på 10 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 500 
tusen kronor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas att uppgå till 50  
tusen kronor.  

Övriga kostnader 

Avseende övriga kostnader så bedöms att det varken tillkommer eller avgår 
kostnader för verksamheten vid normalt bruk/slitage i form av elkostnader, 
arbetsinsatser eller andra driftsrelaterade kostnader.  

Om anläggning av värmeslingor under konstgräsmattan görs påverkas 
driftskostnader när det gäller uppvärmningskostnader och arbetskostnader.  

Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

21



1 2  3 4  5 6  7 8  9 10  11 12  13 14  15 16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  37  38 39 
Inmatning av data  

mata data i gulmarkerade celler
Kassaflöde Avskrivning

-
Avskrivningar

Bokförtvärde
Ack bokfört
värde

-
Kapitalkost
nad Drift Drift

Drift
Prisjust
erad Intäkt Intäkt

Drift
Prisjust
erad Bokfört Värde

-
Avskrivninga

r 
Ack

Avskrivningar
Ack bokfört
värde

-
Kapitalkost
nad Drift

-
Driftkostnad
er

Drift
Prisjusterad

Intäkter Intäkter

Drift
Prisjust
erad

Verksamhetsnämnd Kultur- och fritidsnämndem Välj avskrivningstid
Välj Investering 1 År 1 2022 5 000  500  500  - 5 000  4 500  50  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2022 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Investerings- och projektkostnader Markanläggning 30 År 2 2023 -   -   500  -   4 000  45  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2023 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Platta och Stomme 60 År 3 2024 -   -   500  -   3 500  40  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2024 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

1. Beskrivning;  lägg in delarna av investeringen och projekt kostnaderna Fasad och Tak 40 År 4 2025 -   -   500  -   3 000  35  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2025 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
2. Välj investeringstyp (avskrivningstid tas fram via denna) Fönster och dörrar 30 År 5 2026 -   -   500  -   2 500  30  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2026 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
3. Skriv in det årliga beloppet för raden (läggs som negativa belopp).
om du vill ha samma utlägg på 2 olika år så läggs 2 rader in för detta. Storkök, ventilation mm 15 År 6 2027 -   -   500  -   2 000  25  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2027 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
4. Välj år för utlägg Ytskikt invändigt 20 År 7 2028 -   -   500  -   1 500  20  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2028 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
5. Aktivering för projektet väljs i cell D10. Övrig byggnation 10 År 8 2029 -   -   500  -   1 000  15  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2029 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Aktivering år 2022 Övrig post 60 år 60 År 9 2030 -   -   500  -   500  10  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2030 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Beskrivning Välj Investering Belopp (tkr) Utlägg Aktivering - År 1 Avskrivningstid Årlig Avskrivning Övrig post 40 år 40 År 10 2031 -   -   500  -   -   5  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2031 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Övrig post 30 år 30 År 11 2032 -   -   500  -   - 500  -   -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2032 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   Övrig post 20 år 20 År 12 2033 -   -   500  -   - 1 000  - 5  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2033 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   Övrig post 15 år 15 År 13 2034 -   -   500  -   - 1 500  - 10  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2034 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Övrig byggnation Övrig byggnation 4 750  2022 2022 10  475  Övrig post 10 år 10 År 14 2035 -   -   500  -   - 2 000  - 15  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2035 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
projektering Övrig post 10 år 250  2022 2022 10  25  År 15 2036 -   -   500  -   - 2 500  - 20  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2036 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Budget Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   År 16 2037 -   -   500  -   - 3 000  - 25  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2037 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
xxx Välj Investering -   2022 1  -   År 17 2038 -   -   500  -   - 3 500  - 30  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2038 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Välj Investering -   2022 1  -   År 18 2039 -   -   500  -   - 4 000  - 35  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2039 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 19 2040 -   -   500  -   - 4 500  - 40  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2040 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 20 2041 -   -   500  -   - 5 000  - 45  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2041 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 21 2042 -   -   500  -   - 5 500  - 50  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2042 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 22 2043 -   -   500  -   - 6 000  - 55  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2043 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 23 2044 -   -   500  -   - 6 500  - 60  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2044 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

År 24 2045 -   -   500  -   - 7 000  - 65  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2045 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Totalt 5 000  År 25 2046 -   -   500  -   - 7 500  - 70  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2046 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

År 26 2047 -   -   500  -   - 8 000  - 75  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2047 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
År 27 2048 -   -   0 -   -   0 -   -   -   -   -  

Tillkommande Driftkostnader

1. Beskrivning;  lägg in delarna av driftkostnadera
2. Årliga kostnader (läggs som negativa belopp)

2022
Beskrivning 2022

Inga ökade kostnader Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
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Drift 2022
Drift 2022

Tillkommande Externa intäkter

1. Beskrivning;  lägg in delarna av de externa intäkterna
2. Årliga intäkter (läggs som positiva belopp)

2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022

Avgående kostnader (+) och Frånfallande intäkter (-)

Beskrivning
Årligt belopp

(tkr) Infaller fr o m år
Antal år kvar av
avskrivningar Välj kategori

Driftkostnader
Avgående internhyra Driftkostnader -   2023 #DIV/0! Driftkostnader2023 Intäkter
Inventarier - avgående Driftkostnader -   2023 #DIV/0! Driftkostnader2023 Bokfört Värde
xxxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
xxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
xxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader

Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0!

Totalt -  

Internhyra

Tillträdes år Andel av år 1 Internhyra basår Välj
Internhyra  självkostnad* 2022 50% 25%
Yta - Antal m2 50%

75%
100%

*Kapitalkostnad + Drift - Externa intäkter
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2 019  -1
2 020  0
2 021  0
2 022  0
2 023  -  
2 024  -  
2 025  -  
2 026  -  
2 027  -  
2 028  -  
2 029  -  
2 030  -  
2 031  -  
2 032  -  
2 033  -  
2 034  -  
2 035  -  
2 036  -  
2 037  -  
2 038  -  
2 039  -  
2 040  -  
2 041  -  
2 042  -  
2 043  -  
2 044  -  
2 045  -  
2 046  -  
2 047  -  
2 048  -  
2 049  -  
2 050  -  
2 051  -  
2 052  -  
2 053  -  
2 054  -  
2 055  -  
2 056  -  
2 057  -  
2 058  -  

24



Investeringsprojekt  belopp i tkr om inget annas anges
för  Kultur och Fritidsnämnden
belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt Konstgräsplanen

I. Beslutssteg A. Förstudie

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,00% enligt SKR 20.7 så är internräntan fr 2022 1,00%
Årlig Prisjustering 2,00%
Årlig justering av Internhyra 1,20%

IV. Investering - Kassaflöde
belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Investeringsutgift 5 000  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ackumulerat 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000 

V. Påverkan Driftkostnader
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tillkommande 
Avskrivningar 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Internränta 50  45  40  35  30  25  20  15  10  5 
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift 550  545  540  535  530  525  520  515  510  505 

Externa intäkter -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Totalt Tillkommande 550  545  540  535  530  525  520  515  510  505 
Avgående

Avskrivningar -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Internränta -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Externa intäkter -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Driftpåverkan - 550  - 545  - 540  - 535  - 530  525  520  515  510  505 

VI. Internhyra
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Internhyra (tkr) - Brukarnämnd -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Snittkostnad (kr per m2) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Antal m2 0

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tillkommande 
-   -   -   -   -   -   -   -   -  

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

Avgående
-   -   -   -   -   -   -   -   -  

xxxx
xxxx

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Övrig Driftpåverkan -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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1.         Markanläggning - 30 år
Anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, parkeringsplatser, platt
ytor, planteringar och lekutrustning.
Marksanering – Normal marksanering ska ingå i investeringen. Däremot måste vid oskäligt höga kostnader
göras en bedömning vid varje enskilt fall och kan då komma att belasta driftsbudgeten.

2.         Platta och stomme - 60 år
Grundläggning inkl. schakt, platta, bjälklag, bärande väggar/pelare, takbjälklag, takstolar,
ytterväggsstommar/färdiga ytterväggsstommar med puts, tegelbeklädnad.
Rivningsarbete och anslutningsavgifter.

3.         Fasad och tak - 40 år
Fasadytskikt inkl. infästning, balkongräcken, stuprör.
Tätskikt tak, tegel- och betongpannor, råspont, säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, hängrännor,
beslagning.

4.         Fönster och dörrar - 30 år
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrépartier och glaspartier.

5.         Storkök, ventilation mm - 15 år
Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning.

6.         Ytskikt invändigt - 20 år
Inre ytskikt; Golvbeläggningar, målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

7.         Övrig byggnation – 10 år
Trappor, innerväggar, innerdörrar och partier, sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig
inredning.
Larm, lås, passage, brand, styr, solceller, data- och teleanläggning. Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin,
torktumlare.

8.         Övrig post - Fördelas på komponent 2-7
Projektering, bygg- och projektledning, kreditivräntor, myndighetskostnader, besiktningar, övriga
byggherrekostnader.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/110 

§ 121 Beslut om förstudie konstgräsplanen 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för konstgräsplanen samt 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering 
enligt investeringsprocessen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för byte av konstgräsmatta på konstgräsplanen. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för 
konstgräsplanen samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen 
för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 104/2021 ”Beslut 

om förstudie konstgräsplanen”, 2021-11-30. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie konstgräsplanen”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-11-22. 
✓ Förstudierapport konstgräsplanen. 
✓ Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 42 Beslut om prissättning av tomter i Ekedalen 
samt upprättande av tomtkö 
KS 2022/77 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i 

Ekedalen – kostnader”. 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upprätta en tomtkö för tomter 

i Ekedalen, enligt detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 5/2022, föreslå att kommunstyrelsen ska besluta att 
upphäva kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i Ekedalen – kostnader” samt att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att upprätta en tomtkö för tomter i 
Ekedalen, enligt detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Av nämndens beslut framgår det bland annat att kommunstyrelsen år 2012 beslutade att ge miljö- 
och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för det så kallade området A-B, öster 
om Ekedalens skola. Beräknat på två olika förslag beslutade kommunstyrelsen år 2013 att fastställa 
priset på tomter vid försäljning till 145 kr/kvm. 

Arbetet med planen pågick under år 2013 men pausades år 2014. Samhällsbyggnadsnämnden har 
under år 2021 tagit fram en detaljplan vilken har antagits och vunnit laga kraft. Detaljplanen 
möjliggör tillskapandet av sju tomter. 

Nämnden föreslår att beslutet som togs i kommunstyrelsen år 2013 om prissättning ska upphävas 
eftersom beslutet är runt åtta år gammalt och prisläget har förändrats sedan dess. Det är viktigt 
att kommunen upprätthåller en självkostnadsprincip för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. 

Erfarenheter från nyligen framtagna tomter på Rosenberg och i Kungslena, det geografiska läget, 
omvärldsanalys samt framtagen kostnadskalkyl föranleder en föreslagen prissättning på 225 kr per 
kvadratmeter. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut  

§ 158/2013 ”Tomter i Ekedalen – kostnader”. 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

upprätta en tomtkö för tomter i Ekedalen, enligt detaljplan S 175, med ett 
kvadratmeterpris om 225 kr. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14/2022 ”Beslut om prissättning av tomter i 

Ekedalen samt upprättande av tomtkö”, 2022-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Prissättning av tomter i Ekedalen samt upprättande av tomtkö”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-08. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 5/2022 ”Beslut om upprättande av tomtkö i 

Ekedalen”, 2022-01-27. 
 Kostnadskalkyl, 2022-01-05. 
 Plankarta S175, antagen 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i Ekedalen – kostnader”, 2013-10-02 

(ärendenr: 2013/304). 
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Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/77 

2022-02-08 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Prissättning av tomter i Ekedalen 
samt upprättande av tomtkö 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i 
Ekedalen – kostnader”. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upprätta en tomtkö för tomter 
i Ekedalen, enligt detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 5/2022, föreslå att kommunstyrelsen ska besluta att 
upphäva kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i Ekedalen – kostnader” samt att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att upprätta en tomtkö för tomter i 
Ekedalen, enligt detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Av nämndens beslut framgår det bland annat kommunstyrelsen år 2012 beslutade att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för det så kallade området A-B, öster om 
Ekedalens skola. Beräknat på två olika förslag beslutade kommunstyrelsen år 2013 att fastställa 
priset på tomter vid försäljning till 145 kr/kvm. 

Arbetet med planen pågick under år 2013 men pausades år 2014. Samhällsbyggnadsnämnden har 
under år 2021 tagit fram en detaljplan vilken har antagits och vunnit laga kraft. Detaljplanen 
möjliggör tillskapandet av sju tomter. 

Nämnden föreslår att beslutet som togs i kommunstyrelsen år 2013 om prissättning ska upphävas 
eftersom beslutet är runt åtta år gammalt och prisläget har förändrats sedan dess. Det är viktigt 
att kommunen upprätthåller en självkostnadsprincip för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. 

Erfarenheter från nyligen framtagna tomter på Rosenberg och i Kungslena, det geografiska läget, 
omvärldsanalys samt framtagen kostnadskalkyl föranleder en föreslagen prissättning på 225 kr per 
kvadratmeter. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

30



Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 5/2022 ”Beslut om upprättande av tomtkö i 

Ekedalen”, 2022-01-27. 
 Kostnadskalkyl, 2022-01-05. 
 Plankarta S175, antagen 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i Ekedalen – kostnader”, 2013-10-02 

(ärendenr: 2013/304). 
 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämnd, 2022-01-27 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Beslut om upprättande av tomtkö i Ekedalen 
SBN 2022/6 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår: 

o kommunstyrelsen besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut § 158/2013 
”Tomter i Ekedalen – kostnader”, 

o kommunfullmäktige besluta att upprätta en tomtkö för tomter i Ekedalen enligt 
detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår upprättande av en tomtkö för nya tomter i Ekedalen på 
området Älvstorp 1:45 m.fl. så att intressenter har möjlighet att ställa sig i kö. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för det så kallade området A-B, öster om Ekedalens skola. Beräknat på två olika förslag 
beslutade kommunstyrelsen 2013 att fastställa priset på tomter vid försäljning till 145 kr/kvm. 

Arbetet med planen pågick 2013 och pausades 2014. Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 
tagit fram en detaljplan vilken har antagits och vunnit laga kraft, som möjliggör tillskapandet av 7 
tomter. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att beslutet som tog i kommunstyrelsen 2013 om prissätt ska 
upphävas då det tidigare beslutet är cirka 8 år gammalt och prisläget har förändrats, samt för att 
upprätthålla en självkostnadsprincip för de tjänster eller nyttigheter som kommunen 
tillhandahåller. 

Exploateringen i Ekedalen Älvstorp 1:45 m.fl. uppskattades under planarbetet till ca 3 MSEK vilket 
utifrån sammanlagd tomtarea ger ett kvadratmeterpris om 225 – 310 kr, varpå en mer detaljerad 
kalkyl har tagits fram. Erfarenheter från tomter i Rosenberg och Kungslena, det geografiska läget, 
omvärldsanalys samt kostnadskalkyl föranleder en föreslagen prissättning på 225 kr per 
kvadratmeter. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå: 

o kommunstyrelsen besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut § 158/2013 
”Tomter i Ekedalen – kostnader”, 

o kommunfullmäktige besluta att upprätta en tomtkö för tomter i Ekedalen enligt 
detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 4/2022 ”Beslut om upprättande av 

tomtkö i Ekedalen”, 2022-01-13 
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Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämnd, 2022-01-27 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om upprättande av tomtkö i Ekedalen”, samhällsbyggnadschef 
Johan Elgh, 2022-01-05. 

 Kostnadskalkyl, 2022-01-05. 
 Plankarta S175, antagen 2021-11-24 
 Tekniska nämndens beslut § 139/2018 ”Beslut angående system för prissättning av 

tomter”, 2018-12-13.  
 Kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i Ekedalen – kostnader”, 2013-10-02. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Kostnadskalkyl
Ekedalen Älvstorp 1:45 m.fl.
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Kalkylunderlag

• 4 olika kalkyler för exploateringen av tomter i Ekedalen enligt nedan 
bildspel.
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Kostnadsberäkning - exploatering inkl. 
markberedning baserat på KS beslut om pris 

145kr/m2
Utgifter

• Gata 369000

• VA 783000

• Belysning 120000

• Stubbrytning, vegetationsavtagning 
500000

• Schakt, fyllning 1500000

• Inköp av mark 397500

• Upphandling, konsultavgifter 
200000

• Fastighetsreglering 120000

• Arkeologisk utredning 40000

Summa utgifter:

4 029 500

Intäkter

• Tomter (kr/m2) 1533000

• VA-anslutningar 455000

• Skogsintäkt 15000

• Fastighetsregling 60000

Summa intäkter:

2 063 000

Balansräkning

• Intäkter 2063000

• Utgifter 4029500

Summa balansräkning:

-1 966 500
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Kostnadsberäkning - exploatering inkl. 
markberedning pris om 310kr/m2

Utgifter

• Gata 369000

• VA 783000

• Belysning 120000

• Stubbrytning, vegetationsavtagning 
500000

• Schakt, fyllning 1500000

• Inköp av mark 397500

• Upphandling, konsultavgifter 
200000

• Fastighetsreglering 120000

• Arkeologisk utredning 40000

Summa utgifter:

4 029 500

Intäkter

• Tomter (kr/m2) 3499500

• VA-anslutningar 455000

• Skogsintäkt 15000

• Fastighetsregling 60000

Summa intäkter:

4 029 500

Balansräkning

• Intäkter 4029500

• Utgifter 4029500

Summa balansräkning:

  +/- 0
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Kostnadsberäkning - exploatering exkl. 
markberedning med pris om 225kr/m2

Utgifter

• Gata 369000

• VA 783000

• Belysning 120000

• Stubbrytning, vegetationsavtagning 
118000

• Schakt, fyllning 906000

• Inköp av mark 397500

• Upphandling, konsultavgifter 
200000

• Fastighetsreglering 120000

• Arkeologisk utredning 40000

Summa utgifter:

3 053 500

Intäkter

• Tomter (kr/m2) 2542500

• VA-anslutningar 455000

• Skogsintäkt     0

• Fastighetsregling 60000

Summa intäkter:

3 057 500

Balansräkning

• Intäkter 3057500

• Utgifter 3053500

Summa balansräkning:

  4000
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Kostnadsberäkning - exploatering exkl. 
markberedning med pris om 252kr/m2

Utgifter

• Gata 369000

• VA 783000

• Belysning 120000

• Stubbrytning, vegetationsavtagning 
118000

• Schakt, fyllning 906000

• Inköp av mark 397500

• Upphandling, konsultavgifter 
200000

• Fastighetsreglering 120000

• Arkeologisk utredning 40000

Summa utgifter:

+ 10% för oväntade utgifter 3 358 850

Intäkter

• Tomter (kr/m2) 2843850

• VA-anslutningar 455000

• Skogsintäkt     0

• Fastighetsregling 60000

Summa intäkter:

3 358 850

Balansräkning

• Intäkter 3358850

• Utgifter 3358850

Summa balansräkning:

  +/- 0
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SBN 2019/964

Datum:
°

Samhällsbyggnadsavdelningen

Älvstorp 1:45 mfl.

1:1 000
2021-11-29

Skala A2

Höjdsystem: RH2000
Koordinatsystem: SWEREF99 13 30

Detaljplan för 
0 25 50 75 10012,5

Meter

GRUNDKARTA
Byggnader

Tidaholms kommun

Antagen 2021-11-24
Laga kraft 2021-12-15

Antagandehandling, upprättad 2020-10-29

Körbana linje

Fastighetsgräns

Häck/staketq q [! Elanordning, 
belysningspunkt

Markkantlinje

ÖVERSIKTSKARTA

Servitut yta

Elanordning, Skåp
Markkantlinje, öppen mark S 175Ledningsrätt

Byggnad offentlig
Servitut text Madeleine Turén Liljedahl                           Peter Lann

Planarkitekt                                                 Enhetschef

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

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG Väg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
Utformning
GC Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

hinder Farthinder av typen hinder med syfte att förhindra genomfart., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dagvattenhantering dagvattenhantering , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)7,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 25,0% Största exploateringsgrad är 25 % av fastighetsarean., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

G18,0-45,0Takvinkeln får vara mellan angivet värde och angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2
Högsta andelen hårdgjord yta är maximalt 25% av fastighetens storlek., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1

Huvudbyggnader ska sammanbyggas i fastighetsgräns alternativt placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Komplementbyggnader, carport och garage ska sammanbyggas i fastighetsgräns alternativt placeras minst 1,5
meter från fastighetsgräns. Garage/carport ska ha portfasad placerad minst 6 meter från allmän gata., PBL 4 kap.
16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1 Bostadsbyggnaders grundläggning ska uppföras med radonskyddat utförande., PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Fastighet
d1 1540 Största fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
d2 1675 Största fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
Mark
n1

Markens höjd får inte ändras, PBL 4 kap. 10 §

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Information
Bestämmelsen n1 har som syfte att inom punktprickat område i plankartan är att bevara spåren efter den gamla
banvallen vilken klassas som en övrig kulturhistorisk lämning. Banvallen ska behållas i sitt nuvarande läge., PBL 4 kap.
Illustrationer

Hjälplinje
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2013/304 

§ 158 Tomter i Ekedalen - kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutade §47/2012 att uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för området A-B, öster om 
Ekedalens skola, som medger tre till fyra småhustomter. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat två förslag till detaljplan där det 
ena innebär tre tomter där det beräknade tomtpriset kommer att uppgå till 145 
kr/kvm. I det andra förslaget planeras fyra tomter och det beräknade 
tomtpriset kommer då att uppgå till 125 kr/kvm 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har nu skickat förslagen till 
detaljplan till kommunstyrelsen för ställningstagande inför det fortsatta 
detaljplanarbetet. 
 
Erik Ezelius (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att det fortsatta 
detaljplanarbetet kring småhustomter i Ekedalen ska utformas utifrån förslaget 
om tre tomter där det beräknade tomtpriset är 145 kr/kvm. 
 
Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns ett 
förslag till beslut från Erik Ezelius. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar uttala att inför det fortsatta 
detaljplansarbetet för område A-B, öster om Ekedalens skola, ska 
detaljplanen utformas utifrån förslaget om tre tomter med beräknat 
tompris på 145 kr/kvm.  

 
Sändlista 
Akten 
MBN 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 44 Beslut om regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
KS 2021/308 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslaget till 

överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 84/2021, angående ett förslag till 
regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har 
beslutat att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera medlemskommunerna 
att fatta egna beslut i frågan.  

Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, § 9/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa 
sig bakom förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, § 109/2021, att avge bifogat yttrande som svar till 
kommunstyrelsen samt att rekommendera densamma att fatta beslut om att ställa sig bakom 
förslaget till överenskommelse. Av yttrandet framgår det bland annat att den beskrivna 
ärendegången uppfattas som enkel och i mångt och mycket så som det redan fungerar i dagsläget. 
Den är dessutom väl genomarbetad med hjälp av en tvärprofessionell grupp. Bedömningen görs 
att detta är bra som ett led i att tydliggöra ansvarsområden och att kommunen bör ställa sig 
bakom överenskommelsen. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom nämndernas förslag. Förvaltningen gör 
bedömningen att det är kommunfullmäktige som bör fatta beslut i ärendet eftersom 
överenskommelsen rör flera verksamhetsområden.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig 

bakom förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 18/2022 ”Beslut om regional 

överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet”, 2022-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-07. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande angående 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet”, 2022-01-27. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 109/2021 ”Beslut om yttrande angående 
överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet”, 2021-11-23. 

 Yttrande till kommunstyrelsen angående remiss rörande överenskommelse för hjälpmedel 
för förskola, skola och daglig verksamhet, socialchef Maria Olsson, 2021-10-19. 

 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 84/2021 ”Beslut om 
regional överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet”. 

 Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
inom Västra Götaland. 

 Rapport: Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 
 Tjänsteutlåtande till VästKoms styrelse – Regional överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/308 

2022-02-07 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslaget till 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet.  

Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 84/2021, angående ett förslag till 
regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har 
beslutat att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera medlemskommunerna 
att fatta egna beslut i frågan.  

Bakgrunden till förslaget är att, med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis, 
ansvarar sjukvårdshuvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska 
hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för 
grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet 
kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, 
läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det 
kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att 
effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen gavs ett 
uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga ansvaret för de berörda aktörerna. 

Utredning 
Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, § 9/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa 
sig bakom förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, § 109/2021, att avge bifogat yttrande som svar till 
kommunstyrelsen samt att rekommendera densamma att fatta beslut om att ställa sig bakom 
förslaget till överenskommelse. Av yttrandet framgår det bland annat att den beskrivna 
ärendegången uppfattas som enkel och i mångt och mycket så som det redan fungerar i dagsläget. 
Den är dessutom väl genomarbetad med hjälp av en tvärprofessionell grupp. Bedömningen görs 
att detta är bra som ett led i att tydliggöra ansvarsområden och att kommunen bör ställa sig 
bakom överenskommelsen. 
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0502-60 60 00

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom nämndernas förslag. Förvaltningen gör 
bedömningen att det är kommunfullmäktige som bör fatta beslut i ärendet eftersom 
överenskommelsen rör flera verksamhetsområden.  

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande angående 

överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet”, 2022-01-27. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 109/2021 ”Beslut om yttrande angående 

överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet”, 2021-11-23. 
 Yttrande till kommunstyrelsen angående remiss rörande överenskommelse för hjälpmedel 

för förskola, skola och daglig verksamhet, socialchef Maria Olsson, 2021-10-19. 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 84/2021 ”Beslut om 

regional överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet”. 
 Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

inom Västra Götaland. 
 Rapport: Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 
 Tjänsteutlåtande till VästKoms styrelse – Regional överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Barn- och utbildningsnämnden  
Social- och omvårdnadsnämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 9 Beslut om yttrande angående överenskommelse 
för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet 
BUN 2021/410 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 

förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av direktionen angående ett 
förslag till regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 
Direktionen har beslutat att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan.  

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och utbildningsnämnden lämnar sina 
synpunkter. Även social- och omvårdnadsnämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig i 
ärendet.  

Yttrande 
Överenskommelsen syftar till att förtydliga ansvaret för huvudmän och anger former för parternas 
samverkan i situationer då personer med funktionsnedsättning, som har behov av hjälpmedel, 
behöver samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. 
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till överenskommelsen och rekommenderar 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 5 ”Beslut om yttrande angående 

överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet”, skolchef Anneli Alm, 2021-01-04. 
 Begäran om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel för förskolan, skola och 

daglig verksamhet, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-11. 
 Skaraborgs kommunalförbund direktionen - Protokollsutdrag § 84/2021 ”Beslut om 

regional överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet”.   
 Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

inom Västra Götaland.  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 
 Tjänsteutlåtande - Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet VästKoms styrelse. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/250 

§ 109 Beslut om yttrande angående överenskommelse för 
hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge bifogat yttrande 
som svar till Kommunstyrelsen samt rekommendera densamma att 
fatta beslut om att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av 
direktionen § 84/2021 angående ett förslag till regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har beslutat 
att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan. Innan kommunstyrelsen 
behandlar ärendet önskar de att social- och omvårdnadsnämnden lämnar sina 
synpunkter. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avge bifogat yttrande som svar till Kommunstyrelsen samt 
rekommendera densamma att fatta beslut om att ställa sig bakom 
förslaget till överenskommelse.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/195, 

”Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel för 
förskola, skola och daglig verksamhet”, 2021-11-09. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande till Kommunstyrelsen angående remiss 
rörande överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig 
verksamhet”, socialchef Maria Olsson, 2021-10-19 

✓ Tjänsteskrivelse, ” Begäran om yttrande angående överenskommelse 
för hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet”, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-10-11. 

✓ Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 2021/84 
✓ Tjänsteutlåtande, Anneli Assmundsson Bjerde, 2021-06-01 
✓ Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
✓ Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2021/250 Kommunstyrelsen 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Yttrande till Kommunstyrelsen angående remiss rörande 
överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig 
verksamhet 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av 
direktionen § 84/2021 angående ett förslag till regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har beslutat 
att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan. Innan kommunstyrelsen 
behandlar ärendet önskar de att social- och omvårdnadsnämnden lämnar sina 
synpunkter, vilka avges enlig nedan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Yttrande till Kommunstyrelsen angående remiss rörande 
överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet”, 
socialchef 
 
Utredning 
Individer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av hjälpmedel 
kan behöva samordnade insatser från hälso- och sjukvården, skola eller 
daglig verksamhet. Den bifogade överenskommelsen syftar till att förtydliga 
ansvaret och ge en likvärdighet i hela regionen.  
 
Den beskrivna ärendegången uppfattas som enkel och i mångt och mycket så 
som det redan fungerar i dagsläget, den är dessutom väl genomarbetad med 
hjälp av en tvärprofessionell grupp. Bedömningen görs att detta är bra som ett 
led i att tydliggöra ansvarsområden och att kommunen bör ställa sig bakom 
överenskommelsen.  
 
Barnrättsbedömning 
Överenskommelsen syfte är att individer, såväl barn som vuxna, snabbt ska få 
tillgång till de hjälpmedel som hen har behov av. En intention är även att 
erbjuda en likvärdighet i hela regionen. Utifrån ett barnrättsperspektiv är detta 
positivt och talar för att överenskommelsen ska godkännas.  
 
Utredningens slutsatser 
Med ovanstående för handen rekommenderas Kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom angiven överenskommelse.  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge bifogat yttrande som svar 
till Kommunstyrelsen samt rekommendera densamma att fatta beslut om att 
ställa sig bakom förslaget till överenskommelse.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 

Inledning 
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och 

hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram 

denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats 

ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden. 

 

De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är: 

Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola/grundsärskola 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Daglig verksamhet inom LSS 

Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

Kommunal hälso- och sjukvård 

 

I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola 

alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att 

överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.  

Bakgrund 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att 

leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn 

får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning 

och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt 

hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan 

huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 

tillgodosett. 

 

Avtalsparter 
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).  

Syfte och mål 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala 

vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av 

hjälpmedel inom rimlig tid. 
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Ansvar  
Styrdokument 
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt 

sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se. 

Skola: Skollag (SFS 2010:800). 

Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

 

Ansvarsfördelning 

I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel 

samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra 

Götaland framgår av bilaga.  

 

Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1  

 
Typ av hjälpmedel 

Personligt hjälpmedel för 

det dagliga livet 
Pedagogiskt hjälp- 

medel 

 
Grundutrustning 

Beskrivning Individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera för en 

funktionsnedsättning. 

Pedagogiska hjälp- 

medel kännetecknas av 

att de huvudsakligen har 

som syfte att för den 

enskilda kompensera  

för en funktions-

nedsättning i lärande-

situationen. 

Utrustning som behövs 

för att tillgodose behovet 

hos en eller flera personer 

och som inte kräver 

någon mer omfattande 

individuell anpassning. 

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman   Skola   Skola/  

  Daglig verksamhet 

 
Sjukvårdshuvudman har ansvar för att 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes 

funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 

• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta 

görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller 

personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 

berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet 

med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 

samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Skola har ansvar för att 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra 

sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används 

i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i 

undervisningen. 

 
1 Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020) 
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• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om 

personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Daglig verksamhet har ansvar för att 

• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende 

tillgänglighet och grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde. 

Samverkan 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade 

insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan 

behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip. 

 

Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för 

att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans 

upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av 

behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Jämställdhetsperspektiv 
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera 

resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas. 

Implementering 
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom 

respektive ansvarsområde. 

I händelse av tvist 
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska 

lösas med  den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den 

regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.  

Uppföljning 
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i 

kraft och därefter vid behov. 

Giltighet och omförhandling 
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx. 

Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 

denna överenskommelse förändras. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande 

parter tagit varsitt exemplar.  
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Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen 
(Bilaga till överenskommelsen) 

Hjälpmedel för det dagliga livet 
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem 

och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel 
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den 

reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta 

hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas 

därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) 

fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet 

eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till 

den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt 

dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna 

hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter 

är alltid personligt förskrivna. 

 

Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person. 

Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas 

där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens 

behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för 

vistelse på skola eller daglig verksamhet: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.  

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar 

ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

 

Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och 

fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för 

personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och 

sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för 

hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för 

vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av 

produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
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Grundutrustning 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande 

individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk 

kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i 

verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt 

hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella 

behovet.  

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande 

tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.   

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i 

utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med 

anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp 

text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i 

lärsituationen.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som 

huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och 

som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel) 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador 

uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.  
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Bakgrund  

Problembeskrivning 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 

grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. 

Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 

personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 

komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till 

vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats 

som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna.  

Tidigare lokala utredningar och aktiviteter i Västra Götaland 

Det tidigare Samarbetsrådet för Västra Götalandsregionen och VästKom gav 2006 ett uppdrag 

till en arbetsgrupp att konkretisera och exemplifiera grundutrustning inklusive pedagogiska 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Syftet med uppdraget skulle vara att skapa en samsyn i Västra 

Götaland om gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och personliga 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Arbetsgruppen kom dock fram till att det inte var möjligt att 

enas om en specificerad lista. 
 

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram en vägledning 2008 för hur ansvars-

fördelningen borde se ut. Det konstaterades att kommuner och landsting har ett delat ansvar 

för att barn och elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få 

tillgång till sådana. Utredarna föreslog att det skulle tas fram lokala överenskommelser mellan 

primärkommunerna och landstingen då samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare är 

nyckeln till ett framgångsrikt stöd till medborgarna. Efter att frågan diskuterats i det 

dåvarande gemensamma Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland beslutades att 

tillämpa vägledningen från Hjälpmedelsinstitutet utan att en mer formell lokal 

överenskommelse togs fram. Ett ställningstagande gällande detta skrevs på 2008-11-18, av 

Dan Gustafsson VästKom och Mikael Forslund Handikappförvaltningen (nuvarande 

Habilitering & Hälsa). 
 

I ett försök att förtydliga de olika ansvarsdelarna för hjälpmedel tog Habilitering & Hälsa 

fram ett dokument 2013 där olika produktområden på sexställig ISO-kodsnivå angav vad som 

borde betraktas som grundutrustning i förskola, skola respektive särskola. Detta dokument har 

dock inte fastställts och undertecknats av berörda.  
 

 

Uppdragsbeskrivning 
Ledningsrådet Medicintekniska produkter gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en 

tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet. I uppdraget ingick att särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel, 

grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel.  

Den tillfälliga beredningsgruppen förväntades starta i februari 2020.  
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Deltagare i den tillfälliga beredningsgruppen 

Ann Trbovsek, Daglig verksamhet SDF Östra Göteborg 

Ann-Sofie Lönn, Daglig verksamhet Lidköping 

Annica Garpebring, grundsärskola i Alingsås 

Charlotte Stigh-Brüsin, förskola och skola, Sjuhärad (från hösten 2020 som referensperson) 

Annika Flytström, Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

Linda Augustsson, hälso- och sjukvård Marks kommun 

Stina Nyström, Habilitering och hälsa 

Anette Alfredsson, hjälpmedelssamordnare för VGR och de 49 kommunerna 

 

 

Arbetsformer 

Avgränsningar 

Ansvarig huvudman för skola eller daglig verksamhet har ansvar för lokalanpassningar. 

Beredningsgruppen upplevde ingen generell gränsdragningsproblematik avseende detta, 

varför lokalanpassningar inte omfattats i gruppens arbete.  

 

I uppdraget ingick att även inkludera privata aktörer inom förskola, skola och daglig 

verksamhet, men detta har inte fokuserats på eftersom Socialstyrelsen (2020) bedömer att 

särskilda överenskommelser behöver göras med privata aktörer. I detta sammanhang kan dock 

nämnas att privata aktörer som är utförare av skolverksamhet eller vård och omsorg i Västra 

Götaland på uppdrag av en kommun i länet, kan avropa grundutrustning från 

Hjälpmedelscentralens sortiment. En förutsättning är dock att kommunen har avtal med 

Hjälpmedelscentralen gällande grundutrustning. Kravet är också att beställande verksamhet 

kan visa upp ett godkännande från den berörda kommunen. 

 

Beredningsgruppen har diskuterat problematik med att varje enskild kommun själv kan 

besluta om vad som ingår i grundutrustningen, men har bedömt att denna fråga inte kan lösas 

inom ramen för uppdraget. 

Genomförda aktiviteter 

Arbetsgruppen startade sitt arbete först 2020-03-26 på grund av att det tog längre tid än 

förväntat att bemanna gruppen. Gruppen har träffats vid sju tillfällen fram till 2020-11-23 och 

de flesta mötena har genomförts på distans. Deltagarna har utöver mötena var och en förberett 

frågor, bearbetat material och inhämtat information. 

 

De verksamheter som omfattas är förskola, förskoleklass, grundskola/grundsärskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS, 

hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunal hälso- och 

sjukvård. I denna rapport benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola alternativt 

daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. 

 

Beredningsgruppens arbete har till stor del utgått från figur 1, som beskriver olika vägar att få 

tillgång till ett hjälpmedel. De röda ovala ringarna i bilden åskådliggör att diskussionerna 

framförallt handlat om ansvarsfördelning gällande behovsbedömning, hjälpmedel enligt HSL 

(personligt förskrivna), grundutrustning (både inom skola och daglig verksamhet) samt 

pedagogiska hjälpmedel i skola. 
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Figur 1Beskrivning av olika vägar för att få tillgång till hjälpmedel. (Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel) 

Beredningsgruppen inledde sitt arbete med diskussioner om vad deltagande upplever fungerar 

bra och vad som skulle kunna fungera bättre. Under arbetets gång framkom att en viktig 

aspekt för samsyn och en god samverkan mellan olika aktörer grundas i att tolka och använda 

begrepp och termer på liknande sätt. Genom hela arbetsprocessen har beredningsgruppen 

därför haft fokus på att diskutera definitioner och tillämpning av olika begrepp kopplade till 

uppdraget. Representanter från förskola och skola har bedömt att samma krav på 

grundutrustning kan gälla inom alla de skolformer som omfattas i uppdraget. 

Omvärldsbevakning 

Förutom den referenslitteratur som anges i referenslistan har inspiration inför 

beredningsgruppens arbete hämtats från dokument och överenskommelser i andra regioner, 

som funnits tillgängliga på internet. En rapport från Socialstyrelsen som publicerades i juni 

2020 har utgjort ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på en lokal överenskommelse. 

 

Resultat 
Beredningsgruppens arbete har resulterat i ett förslag till överenskommelse som till stor del 

bygger på rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen (2020). Utöver de övergripande 

definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning som 

presenteras i Socialstyrelsens rapport lämnar beredningsgruppen förslag på lokal tillämpning 

utifrån förutsättningar i Västra Götaland. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förslag på överenskommelse finns bilagd. 

Synpunktsrunda gällande överenskommelsen 

Beredningsgruppens medlemmar har var och en skickat ut utkast på överenskommelsen i sina 

respektive nätverk. Synpunkter på innehållet i överenskommelsen har lämnats via framtagen 

svarsmall. Verksamheter från följande områden har lämnat synpunkter: 

• Barn- och utbildningsförvaltning 

• Förskole-/grundskoleförvaltning 

• Gymnasie-/vuxenutbildningsverksamheten 

• Socialförvaltning 

• Nätverk inom Funktionshinder, daglig verksamhet 

• Koncernkontoret, hälso- och sjukvårdsstab 

• Habilitering & Hälsa 
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• Hemsjukvård och rehabilitering 

• Regionhälsan 
 

Totalt har beredningsgruppen tagit emot drygt 90 synpunkter på olika avsnitt i 

överenskommelsen, varav cirka hälften innehöll positiva kommentarer och övriga innehöll 

förslag om redaktionella eller innehållsmässiga justeringar. Alla inkomna synpunkter 

sammanställdes i en matris. Några frågeställningar ansåg beredningsgruppen redan var 

besvarade i överenskommelsen, varför dessa inte åtgärdats. Några kommentarer handlade om 

frågor som beredningsgruppen bedömt inte går att lösa inom ramen för detta uppdrag. 

Förslag till beslut  

Beredningsgruppen föreslår att Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland antar föreliggande förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet.  

 

För att uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer 

sig bakom och tillämpar överenskommelsen. Privata aktörer som driver verksamhet på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas av 

överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören. 

Konsekvensanalys av förslag i lokal överenskommelse 

För att stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning är 

beredningsgruppens samlade bedömning att förändringar behöver göras i Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån följande förslag i lokal överenskommelse: 

1. Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga hjälpmedel 

(dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola 

eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Se formuleringar 

under rubriken Personligt förskrivna hjälpmedel på sidan 10 (tredje stycket).  

2. Grundutrustning ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer 

som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning som 

anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Konsekvensen av föreslaget tillägg kan bli att 

hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det endast är en person i 

verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att 

anskaffa som grundutrustning.  

 

Statistik gällande förslag i överenskommelsen 
De kommuner, i dagsläget 48, som tecknat avtal med Hjälpmedelscentralen gällande 

grundutrustning kan avropa hjälpmedel ur Hjälpmedelscentralens sortiment. För att belysa 

storleksordningen på en uppskattad kostnadsförskjutning, enligt beskrivningen för konsekvens 

punkt 1. ovan, har statistik inhämtats från Hjälpmedelscentralen gällande hyreskostnader för 

grundutrustning i september 2020. De underlag som gick att få fram har dock stora brister 

som härrör från att varje beställande enhet själv väljer ”kundnamn”, vilket inte alltid 

avspeglar vad det är för typ av verksamhet. Med anledning av detta har det inte varit möjligt 

att få fram rättvisande data som avser kostnader för daglig verksamhet. För att ändå kunna 

göra någon form av uppskattning visas därför endast statistik inom skolans område där 

sökning i underlagen gjorts på ”skol” och ”gymn”. 

64



6 

 

Ett antagande som tillämpats vid genomgång av statistiken är att hjälpmedel med olika 

inställnings-/anpassningsmöjligheter samt med flera valbara tillbehör (såsom knästöd, bålstöd, 

huvudstöd, höftstöd, underarmsstöd, svankstöd, bäckenstöd, sidostöd eller ankelstöd) borde, 

utifrån beredningsgruppens förslag, vara ett hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett 

personligt förskrivet hjälpmedel. Huvudhjälpmedel som överensstämde med antagandet 

markerades i underlaget och utgjorde grund för nedanstående kostnadsberäkning, se tabell 1. 

Statistikunderlaget omfattar totalt 13 315 artiklar (huvudhjälpmedel och tillbehör), varav cirka 

4500 utgör grundutrustning inom skola. 

 
Tabell 1. Kostnader grundutrustning 

Hyreskostnad september 2020 i VG Summa Andel 
Grundutrustning, totalt 

 

       1 327 298 kr 100 % 

Grundutrustning, skola 

 

Cirka 300 000 kr    23 % av grundutrustning, total  

Hjälpmedel i skola med många 

inställningsmöjligheter och valbara 

tillbehör  

Cirka   90 000 kr  30 % av grundutrustning, skola 

 

Sammanfattningsvis blir konsekvensen att den grovt uppskattade månadskostnaden på 90 000 

kr, enligt exemplet, istället skulle belasta vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar.  

Den tillgängliga, om än bristfälliga, statistiken visar att andelen hjälpmedel (grundutrustning) 

med flera olika inställningsmöjligheter och tillbehör är färre inom daglig verksamhet, vilket 

därför troligen inte leder till stora kostnadsförskjutningar. 

 

Beredningsgruppen tror att det i vissa fall kan bli en kostnadsförskjutning från personligt 

förskrivet hjälpmedel till grundutrustning på grund av att nuvarande regelverk tillämpas olika 

i Västra Götaland. Eventuell kostnadsförskjutning avseende detta har beredningsgruppen inte 

sett vara möjlig att beräkna. 

 

 

Kvarstående frågor att hantera 
• Om Ledningsråd Medicintekniska produkter ställer sig bakom förslaget till lokal 

överenskommelse behöver också ställning tas avseende den fortsatta beslutsgången.  

• Om överenskommelsen tecknas av samtliga berörda parter krävs en revidering i Handbok 

för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt beskrivna konsekvenser.   

• I beredningsgruppens förslag är fristående privata aktörer exkluderade. Denna 

avgränsning har gjorts då Socialstyrelsen (2020) bedömer att särskilda överenskommelser 

behöver göras med privata aktörer.  

• Kartläggning av behov och möjlighet avseende en gemensam grundutrustningslista för 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 
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Till VästKoms styrelse: 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet 

Förslag på ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och 

rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 

egna beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårds-

huvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska 

hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för 

grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet med 

hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och 

ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för 

Medicintekniska produkter ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga 

ansvaret för de berörda aktörerna. 

Beredningsprocess 

• En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig 

verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och 

kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse samt hanterat synpunkter på innehåll som inkommit efter 

synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk. 

• Avstämning skedde med beredningsgrupp Handbok & Sortiment (inom den 

länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) 2020-11-24. 

• Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2020-12-09 under förutsättning att det skrivs in i 

överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller privata 

verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. 
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• Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande 

samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-02-12. 

• Det Politiska Samrådsorganet, SRO ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23 

Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av 

skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. 

Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 

personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det 

endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för 

berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.  

 

På grund av bristfälligt statistikunderlag har tänkbara kostnadsförskjutningar inte varit 

möjliga att beräkna. Därför redovisas endast en grov uppskattning, se bifogad rapport 

sid 5-6. 

 

 

Bilagor: 

Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 

VD, VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom 
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