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Plats   Torparummet i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   08:00 – 09:00  

 

Närvarande Beslutande     

Anders Brolin (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 

 

Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Veronica Ronnemo, kommunikatör 

  Manda Schillerås, verksamhetschef §§41-43 

  Thomas Tranefors, miljöstrateg §42 

 

Paragrafer  §41-§46 

Utses att justera  Lennart Haglund (C) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Anders Brolin (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Lennart Haglund (C) 
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ANSLAG/BEVIS 

Organ   Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Anslaget under tiden 2021-03-29—2021-04-20 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Motionen antas i den del som rör inventering av obebodda ödehus inom Tranemo 

kommun.  

• Förvaltningen får i uppdrag att kontakt med byalagen och exempelvis Coompanion i 

arbetet med inventering av ödehus. 

• Motionen avslås i de delar som rör kontakt med fastighetsägare och sociala företag.  

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Motionen har ett gott syfte där ett uppdrag för inventering av ödehus kan startas upp under 

2021 i samband inför en ny översiktsplan. Viss kontakt med fastighetsägare för ödehus samt 

sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan resurser för detta finns att tillgå. 

Ärendet 

ChrisTina Yngvesson (M) har 2019-11-18 lämnat en motion angående inventering av ödehus 

i Tranemo kommun. Det i linje med att få kommunen att kunna växa till 14 000 invånare till 

2035. 

 

ChrisTina Yngvesson föreslår att: 

• Tranemo kommun inventerar de obebodda ödehus som finns inom Tranemo 

kommun.  

• Kontakt tas med ägarna av husen för att se om det finns intresse att avyttra eller 

eventuellt hyra ut fastigheterna. 

• Kommunen undersöker möjligheten att genomföra detta i samarbete med socialt 

företag eller i form av en IOP (idéburet offentligt partnerskap).  

 

Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021 02 22 för att ge motionären 

tillfälle att utveckla sitt förslag. 

 

Många kommuner har gjort inventeringar. Det är ett omfattande jobb som kräver tålamod 

och förhållning till juridiska riktlinjer. Samhällssektionen har under några år haft planer att 

inventera ödehus i Tranemo kommun. På grund av olika prioriteringar under 2020, tidsbrist 

i samband med omorganisation och väntan på att ny sektion ska sätta sig har svar på 

motionen dragit ut på tiden. 

 

Under 2021 sätter Samhällssektionen igång med arbetet inför en ny översiktsplan. Enligt 

tidigare erfarenheter kring arbete med utvecklingsplaner trillar ofta synpunkter in kopplat 
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till ödehus. Idag finns en del ödehus kartlagda från vissa orter i kommunen. Löpande sker en 

uppmärksamhet kring ödehus som kan vara till fara för allmänheten. Det finns ett behov av 

ett mer strukturerat arbetssätt för inventering av ödehus. 

 

Inventering av ödehus kan startas upp under 2021. Viss kontakt med fastighetsägare för 

ödehus samt sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan det finns tid över för det. 

 

Motionen har en god andemening och hjälper inte bara Tillväxtmålet genom möjligheten till 

nya bostäder utan öppnar även upp för att nya verksamheter kan etableras. 

Ekonomisk påverkan 

Ryms inom ordinarie verksamhet. 

Barnkonventionen  

En inventering av ödehus påverkar inte arbetet ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Motion om inventering av hus i Tranemo 

Svar på motion om inventering av ödehus 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen får i uppdrag att ta 

kontakt med byalagen och exempelvis Coompanion i arbetet med inventering av ödehus.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar utskottet på Haglunds (C) förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

ChrisTina Yngvesson (M) 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

KF 

Status 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Motion om att slutföra arbetet med de identifierade tomterna i LIS 

områden - ChrisTina Yngvesson (M) KS/2019:568 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen avslås 

• Förvaltningen får i uppdrag att marknadsföra LIS-områden för permanent- och 

fritidsboende på kommunens hemsida. 

Ärendet 

ChrisTina Yngvesson har 2019-11-19 lämnat en motion angående LIS områden.  

Motionären anser att arbetet inte är slutfört. Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina 2021 

02 15 och 2021 02 17 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Inget ytterligare 

har inkommit som utvecklat förslaget.  

 

2012 antogs tematiskt tillägg till översiktsplanen kallad Landsbygdsutveckling i Strandnära 

lägen, LIS -plan. Denna plan möjliggör byggnation inom strandskyddat område i syfte att 

öka serviceunderlaget eller ge långsiktiga sysselsättningar på landsbygden. Med landsbygd 

menas hela kommunen även inom våra tätorter.  I ett LIS-område ska byggnation kunna ske 

utan att strandskyddets syften inskränks. Det innebär att goda livsvillkor för djur– och 

växtlivet bevaras och att allmänheten fortfarande har god tillgång till strandområdet. 

 

I planen lyfts 14 stycken områden för bostäder, av dessa bedömer länsstyrelsen 12 st vara 

förenliga med bestämmelserna om LIS i 7 kap 18e § MB.  

Detaljplan för bostäder finns idag för 4 (Nittorp, Visen, Tranemosjön) av dessa områden och 

2 st (Kroksjön, Dalstorpasjön) finns med i prioriteringslistan för detaljplaner. Att upprätta 

detaljplaner för samtliga områden är i nuläget inte aktuellt då det är kostsamt och vi har en 

god planberedskap på bostäder. Byggklara tomter presenterats tydligare på vår hemsida. 

Utöver det har vi handlat upp en mäklarbyrå som mer aktivt ska marknadsföra våra 

byggklara tomter. Motionen avslås.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ingen negativ påverkan.  

Beslutsunderlag 

Svar på Motion om LIS-områden 

Motion om att slutföra arbetet med att identifiera tomterna i LIS områden 
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Föredragning och debatt 

Miljöstrateg Thomas Tranefors föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) ger förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att 

marknadsföra LIS-områden för permanent- och fritidsboende på kommunens hemsida. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) förslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Christina Yngvesson 

Samhällssektion 

Stratsys 

Status 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad KS/2020:329 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Skicka avtalet för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 

mellan kommuner inom Sjuhärad vidare för antagande i Kommunfullmäktige och påskrift 

av firmatecknare i förening.   

Ärendet 

Avtalet för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 

kommuner inom Sjuhärad ses positivt från den gemensamma bygg- och miljönämnden 

Gislaved-Tranemo men också av tjänstemannasidan för bygg- och miljöfrågor. Gislaved har 

sedan tidigare ett liknande avtal mellan GGVV-kommunerna (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd 

och Värnamo) inom samma frågor. Genom avtalet för samverkan i Sjuhäradskommunerna 

säkrar Gislaved och Tranemos gemensamma nämnd upp samverkan ytterligare. Beslutet 

behöver tas av Kommunfullmäktige i Tranemo kommun då avtalet sker inom 

Sjuhäradskommunerna. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan annat än eventuell arbetstid. 

Barnkonventionen  

Ärendet anses inte påverka frågan inom barnrättsligt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 

mellan kommuner inom Sjuhärad 2021 03 08 

Nämndbeslut avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 

mellan kommuner inom Sjuhärad BM.2020.29 
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Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Borås Stad 

Bygg- och miljö Gislaveds kommun 

Bollebygds kommun 

Herrljunga kommun 

Marks kommun 

Gemensam bygg- och miljönämnd Gislaved Tranemo 

Svenljunga kommun 

Ulricehamns kommun 

Vårgårda kommun 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunstyrelsen 
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§ 44 Budget och taxor 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

(SÄRF) KS/2020:343 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds budget för år 2021. 

• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor gällande 

myndighetsutövning för år 2021. 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar 

och ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, 

Tranemo och Ulricehamn.  

SÄRF:s medlemsråd har diskuterat budgetramen och anvisat 2,8 % enligt SKR:s prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV).  Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och 

i maj 2020 reviderade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ner PKV jämfört med februari. 

Budgetramen föreslås därför öka med endast 2,4 % och då detta inte räcker för att nå en 

självfinansierad budget föreslås att 569 tkr finansieras med eget kapital. Budgeterade 

investeringar 2021 uppgår till 13 840 tkr.  

Tranemo kommuns medlemsavgift för 2021 är 11 845 tkr.  

För 2021 års taxor gällande myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4%. Förslaget är 

gällande fr.o.m. 2021-01-01.  Grundavgift föreslås vara 1 864 kronor. Timavgift föreslås vara 

1 864 kronor. Höjningen i kronor från föregående år är 44 kronor.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-05 

§ 37 Rambudget samt investeringar 2021 

Rambudget samt investeringar 2021 SÄRF 

§ 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 

Taxa Myndighetsutövning 2021 för SÄRF 
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Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

Slutinstans 

KF 

Status  

Kommunstyrelsen  
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§ 45 Sjuhärads samordningsförbund - Årsredovisning och 

revisionsberättelse 2020 KS/2021:139 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund. 

• Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.  

Ärendet 

Sjuhärads samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, 

Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 

kommuner som medlemmar. Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera 

rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya 

vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. 

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna 

står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. För år 

2020 bidrog Tranemo kommun med 265 000 kronor i finansiering. Årets resultat uppgick 

till 378 000 kronor vilket till största del beror på att alla aktiviteter inte kunnat genomföras 

fullt ut. Avsikten var att få ett nollresultat. Störst andel av medlen riktades under året till 

personer aktuella hos minst två myndigheter och ej omedelbart anställningsbara.  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Årsredovisning 2020 fastställd signerad - Sjuhärads samordningsförbund 

Revisionsberättelse FINSAM Sjuhärad 2020 signerad - Sjuhärads samordningsförbund 

Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2020 slutlig - 

Sjuhärads samordningsförbund 
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Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Sjuhärads samordningsförbund 

Slutinstans 

KF 

Status  

Kommunstyrelsen  
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§ 46 Budget och verksamhetsplan 2021 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund KS/2021:23 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund.  

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid 

föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på 

barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 

samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 

särskilt avtal.  

Förbundet ska stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion samt 

stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning. Samtidigt ska förbundet 

samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och 

organisation på regional nivå.  

Förbundets totala budget för år 2021 uppgår till 86,3 mnkr. Medlemsavgiften för år 2021 är 

78 kr/invånare, varav 41 kronor för finansierings av basverksamhet och 37 kronor för 

finansiering av utvecklingsmedel. Förbundet kommer under 2021 få en pensionskostnad av 

engångskaraktär på 1,5 mnkr som en följd av den beräkningsmodell som råder gällande 

förmånsbestämd ålderspension. Det finns därmed en risk att förbundet kommer uppvisa ett 

underskott vid årets slut, däremot är kostnaden inte någon risk för förbundets verksamhet i 

stort.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Barn påverkas inte.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-23 

Budget och verksamhetsplan 2021 – slutversion 

Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
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Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 
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Slutinstans 

KF 

Status  

Kommunstyrelsen 
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Plats   Torparummet i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 
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Närvarande Beslutande     


Anders Brolin (S), ordf. 


Lennart Haglund (C), vice ordf. 


Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 


 


Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Veronica Ronnemo, kommunikatör 


  Manda Schillerås, verksamhetschef §§41-43 


  Thomas Tranefors, miljöstrateg §42 


 


Paragrafer  §41-§46 


Utses att justera  Lennart Haglund (C) 


Protokollet signeras digitalt 
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Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Blomgren 
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  Anders Brolin (S) 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


• Motionen antas i den del som rör inventering av obebodda ödehus inom Tranemo 


kommun.  


• Förvaltningen får i uppdrag att kontakt med byalagen och exempelvis Coompanion i 


arbetet med inventering av ödehus. 


• Motionen avslås i de delar som rör kontakt med fastighetsägare och sociala företag.  


 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Motionen har ett gott syfte där ett uppdrag för inventering av ödehus kan startas upp under 


2021 i samband inför en ny översiktsplan. Viss kontakt med fastighetsägare för ödehus samt 


sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan resurser för detta finns att tillgå. 


Ärendet 


ChrisTina Yngvesson (M) har 2019-11-18 lämnat en motion angående inventering av ödehus 


i Tranemo kommun. Det i linje med att få kommunen att kunna växa till 14 000 invånare till 


2035. 


 


ChrisTina Yngvesson föreslår att: 


• Tranemo kommun inventerar de obebodda ödehus som finns inom Tranemo 


kommun.  


• Kontakt tas med ägarna av husen för att se om det finns intresse att avyttra eller 


eventuellt hyra ut fastigheterna. 


• Kommunen undersöker möjligheten att genomföra detta i samarbete med socialt 


företag eller i form av en IOP (idéburet offentligt partnerskap).  


 


Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021 02 22 för att ge motionären 


tillfälle att utveckla sitt förslag. 


 


Många kommuner har gjort inventeringar. Det är ett omfattande jobb som kräver tålamod 


och förhållning till juridiska riktlinjer. Samhällssektionen har under några år haft planer att 


inventera ödehus i Tranemo kommun. På grund av olika prioriteringar under 2020, tidsbrist 


i samband med omorganisation och väntan på att ny sektion ska sätta sig har svar på 


motionen dragit ut på tiden. 


 


Under 2021 sätter Samhällssektionen igång med arbetet inför en ny översiktsplan. Enligt 


tidigare erfarenheter kring arbete med utvecklingsplaner trillar ofta synpunkter in kopplat 
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till ödehus. Idag finns en del ödehus kartlagda från vissa orter i kommunen. Löpande sker en 


uppmärksamhet kring ödehus som kan vara till fara för allmänheten. Det finns ett behov av 


ett mer strukturerat arbetssätt för inventering av ödehus. 


 


Inventering av ödehus kan startas upp under 2021. Viss kontakt med fastighetsägare för 


ödehus samt sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan det finns tid över för det. 


 


Motionen har en god andemening och hjälper inte bara Tillväxtmålet genom möjligheten till 


nya bostäder utan öppnar även upp för att nya verksamheter kan etableras. 


Ekonomisk påverkan 


Ryms inom ordinarie verksamhet. 


Barnkonventionen  


En inventering av ödehus påverkar inte arbetet ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


Motion om inventering av hus i Tranemo 


Svar på motion om inventering av ödehus 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen får i uppdrag att ta 


kontakt med byalagen och exempelvis Coompanion i arbetet med inventering av ödehus.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar utskottet på Haglunds (C) förslag. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


ChrisTina Yngvesson (M) 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


KF 


Status 


Kommunstyrelsen 


 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Allmänna utskottet 


2021-03-25 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 5 


 


§ 42 Motion om att slutföra arbetet med de identifierade tomterna i LIS 


områden - ChrisTina Yngvesson (M) KS/2019:568 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Motionen avslås 


• Förvaltningen får i uppdrag att marknadsföra LIS-områden för permanent- och 


fritidsboende på kommunens hemsida. 


Ärendet 


ChrisTina Yngvesson har 2019-11-19 lämnat en motion angående LIS områden.  


Motionären anser att arbetet inte är slutfört. Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina 2021 


02 15 och 2021 02 17 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Inget ytterligare 


har inkommit som utvecklat förslaget.  


 


2012 antogs tematiskt tillägg till översiktsplanen kallad Landsbygdsutveckling i Strandnära 


lägen, LIS -plan. Denna plan möjliggör byggnation inom strandskyddat område i syfte att 


öka serviceunderlaget eller ge långsiktiga sysselsättningar på landsbygden. Med landsbygd 


menas hela kommunen även inom våra tätorter.  I ett LIS-område ska byggnation kunna ske 


utan att strandskyddets syften inskränks. Det innebär att goda livsvillkor för djur– och 


växtlivet bevaras och att allmänheten fortfarande har god tillgång till strandområdet. 


 


I planen lyfts 14 stycken områden för bostäder, av dessa bedömer länsstyrelsen 12 st vara 


förenliga med bestämmelserna om LIS i 7 kap 18e § MB.  


Detaljplan för bostäder finns idag för 4 (Nittorp, Visen, Tranemosjön) av dessa områden och 


2 st (Kroksjön, Dalstorpasjön) finns med i prioriteringslistan för detaljplaner. Att upprätta 


detaljplaner för samtliga områden är i nuläget inte aktuellt då det är kostsamt och vi har en 


god planberedskap på bostäder. Byggklara tomter presenterats tydligare på vår hemsida. 


Utöver det har vi handlat upp en mäklarbyrå som mer aktivt ska marknadsföra våra 


byggklara tomter. Motionen avslås.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ingen negativ påverkan.  


Beslutsunderlag 


Svar på Motion om LIS-områden 


Motion om att slutföra arbetet med att identifiera tomterna i LIS områden 
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Föredragning och debatt 


Miljöstrateg Thomas Tranefors föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) ger förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att 


marknadsföra LIS-områden för permanent- och fritidsboende på kommunens hemsida. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) förslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Christina Yngvesson 


Samhällssektion 


Stratsys 


Status 


Kommunstyrelsen 
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§ 43 Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 


livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad KS/2020:329 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


• Godkänner avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 


livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 


 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Skicka avtalet för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 


mellan kommuner inom Sjuhärad vidare för antagande i Kommunfullmäktige och påskrift 


av firmatecknare i förening.   


Ärendet 


Avtalet för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 


kommuner inom Sjuhärad ses positivt från den gemensamma bygg- och miljönämnden 


Gislaved-Tranemo men också av tjänstemannasidan för bygg- och miljöfrågor. Gislaved har 


sedan tidigare ett liknande avtal mellan GGVV-kommunerna (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd 


och Värnamo) inom samma frågor. Genom avtalet för samverkan i Sjuhäradskommunerna 


säkrar Gislaved och Tranemos gemensamma nämnd upp samverkan ytterligare. Beslutet 


behöver tas av Kommunfullmäktige i Tranemo kommun då avtalet sker inom 


Sjuhäradskommunerna. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan annat än eventuell arbetstid. 


Barnkonventionen  


Ärendet anses inte påverka frågan inom barnrättsligt perspektiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 


mellan kommuner inom Sjuhärad 2021 03 08 


Nämndbeslut avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 


mellan kommuner inom Sjuhärad BM.2020.29 
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Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Borås Stad 


Bygg- och miljö Gislaveds kommun 


Bollebygds kommun 


Herrljunga kommun 


Marks kommun 


Gemensam bygg- och miljönämnd Gislaved Tranemo 


Svenljunga kommun 


Ulricehamns kommun 


Vårgårda kommun 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunstyrelsen 
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§ 44 Budget och taxor 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 


(SÄRF) KS/2020:343 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds budget för år 2021. 


• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor gällande 


myndighetsutövning för år 2021. 


 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar 


och ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, 


Tranemo och Ulricehamn.  


SÄRF:s medlemsråd har diskuterat budgetramen och anvisat 2,8 % enligt SKR:s prisindex för 


kommunal verksamhet (PKV).  Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och 


i maj 2020 reviderade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ner PKV jämfört med februari. 


Budgetramen föreslås därför öka med endast 2,4 % och då detta inte räcker för att nå en 


självfinansierad budget föreslås att 569 tkr finansieras med eget kapital. Budgeterade 


investeringar 2021 uppgår till 13 840 tkr.  


Tranemo kommuns medlemsavgift för 2021 är 11 845 tkr.  


För 2021 års taxor gällande myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4%. Förslaget är 


gällande fr.o.m. 2021-01-01.  Grundavgift föreslås vara 1 864 kronor. Timavgift föreslås vara 


1 864 kronor. Höjningen i kronor från föregående år är 44 kronor.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-03-05 


§ 37 Rambudget samt investeringar 2021 


Rambudget samt investeringar 2021 SÄRF 


§ 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 


Taxa Myndighetsutövning 2021 för SÄRF 
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Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 


Slutinstans 


KF 


Status  


Kommunstyrelsen  
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§ 45 Sjuhärads samordningsförbund - Årsredovisning och 


revisionsberättelse 2020 KS/2021:139 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


• Godkänner årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund. 


• Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.  


Ärendet 


Sjuhärads samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 


Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, 


Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 


kommuner som medlemmar. Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera 


rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya 


vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. 


Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna 


står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. För år 


2020 bidrog Tranemo kommun med 265 000 kronor i finansiering. Årets resultat uppgick 


till 378 000 kronor vilket till största del beror på att alla aktiviteter inte kunnat genomföras 


fullt ut. Avsikten var att få ett nollresultat. Störst andel av medlen riktades under året till 


personer aktuella hos minst två myndigheter och ej omedelbart anställningsbara.  


Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 


verksamhetsåret 2020.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-03-05 


Årsredovisning 2020 fastställd signerad - Sjuhärads samordningsförbund 


Revisionsberättelse FINSAM Sjuhärad 2020 signerad - Sjuhärads samordningsförbund 


Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2020 slutlig - 


Sjuhärads samordningsförbund 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Allmänna utskottet 


2021-03-25 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 12 


 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Sjuhärads samordningsförbund 


Slutinstans 


KF 


Status  


Kommunstyrelsen  
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§ 46 Budget och verksamhetsplan 2021 Boråsregionen Sjuhärads 


kommunalförbund KS/2021:23 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


• Godkänner budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 


kommunalförbund.  


 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid 


föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på 


barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 


samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 


Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 


särskilt avtal.  


Förbundet ska stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion samt 


stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning. Samtidigt ska förbundet 


samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och 


organisation på regional nivå.  


Förbundets totala budget för år 2021 uppgår till 86,3 mnkr. Medlemsavgiften för år 2021 är 


78 kr/invånare, varav 41 kronor för finansierings av basverksamhet och 37 kronor för 


finansiering av utvecklingsmedel. Förbundet kommer under 2021 få en pensionskostnad av 


engångskaraktär på 1,5 mnkr som en följd av den beräkningsmodell som råder gällande 


förmånsbestämd ålderspension. Det finns därmed en risk att förbundet kommer uppvisa ett 


underskott vid årets slut, däremot är kostnaden inte någon risk för förbundets verksamhet i 


stort.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Barn påverkas inte.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-02-23 


Budget och verksamhetsplan 2021 – slutversion 


Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
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Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Boråsregionen 


Slutinstans 


KF 


Status  


Kommunstyrelsen 
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