
 

  

Slutrapport för delaktivitet 
 

Diarienummer:2018-69 A  
Projektets namn: Långsiktig planering äldreomsorgen i Tranemo kommun. 
 

1. Beskriv vad som utförts i projektet under hela projekttiden 
Sammanfatta vad som hänt och genomförts.  
1:1 En enkät har sammanställts där samtliga personer över 65 år i kommunen fått lämna in önskemål 
om var i kommunen man vill vara vid eventuella behov av A: Vård och Omsorgsboende, B: 
Demensboende, C: Mellanboende/ Trygghetsboende, D: Kortids/Växelvård. Man har fått fylla i på 
vilken ort man vill vara i första och andra hand. ( Se medsända enkät och följebrev ) Man har också 
fått fylla i om man planerar bo kvar i kommunen vid eventuella behov och om man är under eller 
över 75 år. Man kunde svara på enkäten anonymt men från vilket postnr svaret gavs var 
obligatoriskt.  Nederst på enkäten fanns några rader där man kunde skriva Övriga 
tankar/synpunkter/ önskemål. 
1:2 Adresslista över var personer över 65+ bor har köpts in och enkäten har kopierats och packats 
tillsammans med ett brev med svarsportot betalt. Breven skickades ut 27 Dec. 2018 med önskemål 
om svar senast 18 Jan. 2019. 
1:3 Alla svar som kom in (nästan 1700 ex.)har sorterrats efter postnummer och lämnats över till 
kommunens gymnasieskolas ansvarige mattelärare som lovat att sammanställa resultatet av 
enkätsvaren. Eleverna i en klass har blivit uppdelade i fem grupper som räknat ut hur många procent 
som svarat per postnummer och till vilken ort man önskar komma vid eventuella behov. Dessutom 
hur många som vill flytta från kommunen vid behov av äldreomsorg  och om den svaranden var över  
eller under 75 år. Eleverna har presenterat resultaten både genom tabeller/diagram och procent. ( Se 
medföljande exempel.) 
1:4  Eleverna på gymnasieskolan har  genom ämnet samhällskunskap fått fylla i och göra en analys av 
svaren på SPFs enkät angående framtida behov av boendeformer i Tranemo kommun. Detta var en 
uppgift som tillkom under projekttiden och är en mycket intressant läsning. Eleverna har fått svara 
på  A. Vilka reflektioner har Ni efter Ni ser resultatet?  B. Eleverna skulle tänka sig att de var 
kommunpolitiker och planera för den framtida äldreomsorgen utifrån de resultat de ser och motivera  
varför. 
1:5 Svaren på ( Övriga tankar/ synpunkter/ önskemål, längst ner på enkäten ) blev så många och 
långa, att SPF har sammanställt svaren i två små häften utifrån postnummer. Dessa har kopierats och 
skall överlämnas till politiken i kommunen i samband med redovisningen. 
1:6 Har genom artiklar i både Borås tidning och STT  fått publicitet runt enkäten och dess resultat. 
1:7  SPF har varit på gymnasieskolan och överlämnat ett litet presentkort på fika i gymnasieskolans 
cafeteria till samtliga elever och lärare som gjort ett fantastiskt arbete med utvärdering och resultat. 
1:8 Resultatet har presenterats för KPR (Kommunala planeringsrådet ) och personal i äldreomsorgen. 
Övriga pensionärsföreningar i kommunen vill ta del av resultatet. 
 
 

2. Har projektet gett effekter och erfarenheter utöver de planerade. 
2:1  Ja – på flera sätt. SE gymnasielärarens sammanställning i punktform över 
samarbetet med SPF seniorernas enkätundersökning ” Önskemål om boendeform ” 
Se separat papper. 



2:2  Ja genom att gymnasieskolan utökade sin medverkan så att även ämnet 
samhällskunskap blev delaktiga i enkäten och dess resultat. På så sätt fick eleverna 
en inblick i hur man kan jobba i lokal demokrati och lobbing knutet till 
enkätundersökningen. 
2:3  Har sett en stor skillnad mellan de nuvarande planeringsunderlag som 
kommunen tar fram utifrån en modell och siffror från SCB och resultatet av den 
enkät som nu är genomförd av SPF seniorerna i Tranemo angående den långsiktiga 
planeringen / önskemålen om boendeform och ort att bo på i Tranemo kommun. 

 

3. Hur kommer verksamheten att fortsätta efter projekttiden? 

   3:1 Fortsätta att delge resultatet både till politiker och byggfirmor. 

   3:2 Resultatet är bra att ha som underlag vill all planering för fortsatt utbyggnad av 
äldreomsorgen i Tranemo kommun. 

4. Beskriv hur projektet bidragit till: 

 Förbättringar inom hållbar utveckling  

4:1 Svårt att veta då resultatet av enkäten endast kan vara rådgivande inför 
kommande politiska beslut. Men förhoppningsvis skall man inte i fortsättningen göra 
stora/ dyra felsatsningar. 

 

 Ökad delaktighet och/eller tillgänglighet 

4:2 Varje person över 65 år har fått möjlighet att önska boendeort vid eventuella 
behov och lämna synpunkter/ tankar /önskemål på nuvarande och kommande 
äldreomsorg i Tranemo kommun. 

 

 Ökad integration och mångfald 

4:3 Att  gymnasieskolans 17 åringar fått mer insikt och insyn i äldres önskemål och 
tankar. 

 

 Ökad jämställdhet och icke diskriminering 

4:4 Alla 65+ har fått delge sina åsikter / synpunkter på eventuella behov i framtiden. 

 

5. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om, vad har fungerat bra 
respektive mindre bra? 

5:1 Positivt att en pensionärsorganisation i samarbete med en lokal gymnasieskola kan 
överlämna ett underlag för kommande äldreomsorgsutbyggnad som är mer lokalt förankrad 
än en dyr konsultrapport, utan att det kostat skattebetalarna en enda krona. Något för fler 
kommuner att ta efter då pengarna i stället behövs ute i verksamheten. 

Bifoga gärna foton som Leader Sjuhärad får lov att använda. 
 
Slutrapporten skickas underskriven till Leader Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem.  
Vi kommer även att ha ett uppföljande telefonsamtal i samband med slutrapporteringen. 
Finns nyare firmatecknarprotokoll, så bifogar ni det. 
 
………………………………………………………… 
Ort och datum 
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Projektägarens underskrift  
 
………………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
Rapporten godkännes. 
 
………………………………………………………………. 
Ort och datum 
 
………………………………………………………………. 
Underskrift LAG 


