
 
 

 

BEREDNINGSUPPDRAG 

Policy för stöd till föreningsliv och frivilligsektor  

 

Beredning:  Tillväxt- och kompetensberedningen (TKB) och Trivsel och trygghetsberedningen (TTB). 

 

Ämnesbakgrund: 

Föreningsliv och andra frivilliginsatser är viktiga för att skapa en attraktiv kommun som präglas av 

gemenskap, tillgänglighet och mångfald. Dess verksamheter kompletterar kommunens och bidrar i 

sina bästa former till inkludering, trygghet och trivsel. För integration av nyanlända spelar 

föreningsliv och frivilligsektorn en central roll.  

 

Uppdragsbeskrivning: 

Beredningen får till uppgift att utarbeta en policy med riktlinjer för stöd till föreningsliv och 

frivilligsektorn i Tranemo kommun.  Slutprodukten ska stå i samklang med kommunens övriga 

styrdokument och ta sin utgångspunkt i vår vision där det bl.a. uttrycks att Kommunen, föreningarna 

och näringslivet har utvecklat en nära samverkan där ideella krafter och goda idéer tas tillvara – på det området 

är Tranemo kommun bland de bästa i Sverige. 

Eftersom beredningsuppdraget är betydelsefullt för alla kommunens invånare är det viktigt att 

beredningen arbetar med en aktiv och bred medborgardialog.  

 

Medverkande tjänstemän: Sakkunnig: Pernilla Kronbäck, Processekreterare: Anna Carlsson och Anne 

Steine. 

Vägledningsdebatt: 2019-10-14 

Överlämningsdebatt och överlämnade av uppdrag:  Kommunfullmäktigesammanträdet i juni 2020 

Budget exkl. arvoden: 20,000 kr 

 

 

Tranemo 2019-01-18 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIE: 

 

Ulf Thifors (S)  Karin Ljungdahl (C) Ana Alvarez Björk (L) 

 



 
 

Följande gäller för beredningsarbetet i Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar: 

 

• Arbetet ska ske i enlighet med det av fullmäktige beslutade processkarta. (Se bilaga) 

• Beredningen startar arbetet med att upprätta en plan, där behovet av utbildning och 

omvärldsanalys tillgodoses. 

• Största fokus ska läggas på medborgardialoger, där olika grupper och dialogmetoder 

identifieras. (Glöm ej återkopplingen till dem som deltagit i dialogerna!) 

• Presentera ett underlag inför vägledningsdebatten så att fullmäktiges ledamöter har möjlighet 

att förbereda sig inför debatten. 

• Förankringen i partigrupperna är ett viktigt inslag i processen. Förbered respektive 

gruppledare i tid, så att beredningen ges erforderlig tid på gruppmötet. 

• Beredningens slutförslag ska endast innehålla ett fåtal övergripande mål. 

• Fullmäktiges presidium står alltid till tjänst som bollplank under beredningsarbetet och deltar 

om så önskas vid beredningars möten.



 
 

 

 


