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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   18:00 – 20:20  

 

Närvarande Beslutande    

Se närvaro/omröstningslista 5/2021 

 

Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Kajsa Montan, funktionschef 

  Anne Steine, processekreterare 

  Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 

  Jenny Thorsson, lönekonsult 

  Patrik Johansson, It-tekniker 

   

 

Paragrafer  §115-§150 

Utses att justera  Eva-Karin Haglund (S), Anna Letth (SD) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Ulf Thifors (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Eva-Karin Haglund (S) Anna Letth (SD) 
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ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-14 

Anslaget under tiden 2021-06-18—2021-07-19 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 
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§ 115 Anmälningsärende från Krisledningsnämnd KLN/2021:2 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen.  
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 

Tranemo kommuns krisledningsnämnd har aktiverats på grund av rådande pandemi. Enligt 

§5 i Reglemente för Krisledningsnämnden ska nämndens beslut anmälas till närmast 

följande fullmäktigesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll KLN 2021-05-06 

Protokoll KLN 2021-05-10 

Protokoll KLN 2021-05-20 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 116 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:370 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen om att medborgarförslag inkommit och av presidiet 

remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
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 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 

väcka ärenden genom medborgarförslag.  

Mio Eriksson har lämnat ett medborgarförslag om skatepark i Tranemo. 

Beslutsunderlag 

KS/2021:370 Medborgarförslag om skatepark i Tranemo 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

TPB 

Stratsys 

Status 

Pågående 
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§ 117 Inkomna interpellationer och frågor KS/2021:321, KS/2021:319 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar den inkomna interpellationen. 

• Interpellationen får ställas. 

• Interpellationen besvaras på fullmäktiges nästkommande sammanträde. 

• Frågan får ställas. 

• Noterar svaret på frågan. 
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 

Johnny Letth (oberoende (SD)) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

angående Centralen. 

Wajdi-Louis Azouri (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 

förvaltningschefs avslut av tjänst. 

Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) svarar att 43 st chefer har slutat sedan 2018. 

29 st har sagt upp sig på eget bevåg, 10 st har haft vikariat som löpt ut och två chefer har 

avslutat tjänst efter överenskommelse med ledningen.  

Beslutsunderlag 

KS/2021:321 Fråga om anledning till förvaltningschefens avslut av tjänst 

KS/2021:319 Interpellation om Centralen 

Föredragning och debatt 

1vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar interpellationen och frågan. 

Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på frågan och deltar i 

debatt. 

Wajdi-Louis Azouri (SD) deltar i debatt. 

Status 

Pågående 
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§ 118 Svar - Medborgarförslag om cykel/gångbana ut med väg 156 

KS/2020:379 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås 

 
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 

En ny gång- och cykelväg från önskat medborgaförslag är inte samhällsekonomiskt 

försvarbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Therese Björklund har föreslagit byggnation av gång- och cykelväg utmed väg 156 vid 

Brandsmo, detta på grund av trafikfara. Det finns en ÅVS framtagen för väg 156 men 

åtgärderna är för kostsamma för att kunna genomföras.    

Ärendet 

2020-08-20 inkom ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg längs väg 156 för boenden 

vid Björsdamm, Tuskan och Barndsmo. Boenden som bor längs 156 bor i ett område där 

vägen slingrar sig krokigt. Där passerar tung trafik och fort åkande fordon. Att gå på väg 156 

innebär en trafikfara.  

Tranemo kommun var i kontakt med Therese Björklund som kom med medborgarförslaget 

2021-03-31. 

 

Det finns en publicerad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för hela väg 156 med förslag om följande 

åtgärder. Se sid 127. 

 

”E3. Bredda hela väg 156 alternativt anlägg gångbana parallellt med vägen, för ökad trafiksäkerhet 

och trygghet för oskyddade trafikanter.  

Berörd brist: Väg 156 är krokig och smal längs i stort sett hela sträckan. Oskyddade trafikanter 

tvingas ner i vägdiket. Detta påverkar framförallt barn och unga i anslutning till skolskjuts.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter, framförallt barn och unga. En breddning av vägen kan inbjuda till höjda hastigheter på 

sträckan.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  
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Gå vidare: Nej. Åtgärden är inte samhällsekonomiskt försvarbar. Berörda kommuner bör titta på 

möjligheten att skapa parallellvägnät i samband med detaljplanering. Specifika delsträckor kopplade 

till kollektivtrafiken kan lyftas inom ramen för åtgärd E2”. 

Ekonomisk påverkan 

Avslag på motionen påverkar inte ekonomin.  

Barnkonventionen  

En utebliven gång- och cykelväg kan påverka trafiksäkerheten för barn. 

 

Beslutsunderlag 

KS §119, 2021-05-31 

AU §69, 2021-05-06 

Tjänsteskrivelse medborgarförslag cykel/gångbana utmed väg 156 

ÅVS väg 156 slutrapport 

Medborgarförslag om cykel/gångbana ut med väg 156 

Beslutet skickas till 

Samshällssektionen 

Stratsys 

Förslagsställaren 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige  

Status 

Avslutat 
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§ 119 Svar - Medborgarförslag om förändring i delegeringsordningen 

IFO KS/2020:184 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås 

 
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 

Delegationsordningen avseende omsorgssektionen ändrades 2020 och alla handläggare har 

sedan dess möjlighet att ta beslut inom SoL och LSS. Verksamheten är organisatoriskt 

uppdelad i olika områden där bl.a. barn och unga är en del och LSS är en annan del. 

Organisationen är utformad för att få expertkompetens inom alla områden och en så 

rättssäker ärendehantering som möjligt. Mot bakgrund av befintlig delegationsordning, 

anledningarna till att verksamheten är organiserad som den är och framtida målsättning 

med handläggningen föreslår förvaltningen avslag på det aktuella medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrik Rimners medborgarförslag är att ändra delegationsordningen inom Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) så att handläggare inom SoL också får delegation att ta beslut enligt 

LSS. Utifrån detta behöver troligen även en omorganisation genomföras enligt Ulrik Rimner. 

2020 ändrades delegationsordningen så att alla handläggare kan ta beslut enligt SoL och LSS. 

Verksamheten är dock organiserad i olika områden där handläggarna har olika behörighet 

att ta beslut. Detta för att säkerställa rättssäkerhet och kompetens för att utföra 

ärendehandläggning på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning och barnkonventionen. 

Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt och målsättningen är att en person som 

ansöker om stöd från IFO framöver ska ha samma handläggare i så lång utsträckning som 

möjligt.  

Ärendet 

Ulrik Rimner har inkommit med ett medborgarförslag om att ändra delegeringsordningen 

inom socialtjänstens IFO så att handläggare inom SoL också ges delegation att bevilja 

insatser enligt LSS. Ulrik Rimner uttrycker även att det i samband med att 

delegationsordningen ändras troligen behöver genomföras en organisatorisk förändring 

inom IFO, som innebär ett ändrat arbetssätt för handläggarna.  

 

Sammanfattningsvis skriver Ulrik Rimner att vid arbete med barn och unga i alla ärenden 

rörande insatser behöver rättssäkerhet skapas genom att dessa ärenden utreds av personer 

med rätt formell kunskap (SoL 3 kap. 3 a§). En förändring i delegeringsordningen förbättrar 
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inte bara rättssäkerheten i ärenden rörande barn och unga, det skapar också enklare 

hantering och en mer sammanhållen hantering av ärenden inom socialtjänstens alla ärenden 

där insatser enligt både SoL och LSS kan bedömas nödvändiga för att möta den enskildes 

behov. 
 

Kontakt med motionär  

Sektionen var i kontakt med Ulrik Rimner den 17 mars 2021. Han betonar vikten av att 

handläggarna har möjlighet att fatta beslut över lagrumsgränser och att det finns kompetent 

personal som har kunskap om barn som utreder och fattar beslut enligt LSS och SoL. Ulrik 

Rimner upplever att kvalitén har varit bättre vid BBIC-utredningar än vid utredningar inom 

LSS. Ulrik Rimner menar att effektiviteten ökar när en och samma handläggare kan fatta 

beslut både enligt SoL och LSS samt att det är bättre för barnet med en handläggare som 

kontakt än flera olika handläggare.  
 

Utredning 

En ändring i delegationsordningen inom IFO genomfördes 2020. I delegationsordningen står 

det att alla handläggare kan fatta beslut om LSS och SoL. Organisatoriskt är socialtjänstens 

myndighetsfunktion uppdelad i olika områden, där bl.a. barn- och unga är en del och LSS är 

en annan del. Detta medför att handläggarna har olika behörighet att fatta olika beslut. 

Tranemo socialtjänst har valt att organisera verksamheten på detta sätt för att ha 

expertkompetens inom alla områden. På så sätt säkerställs att handläggare blir duktiga inom 

olika delar av lagstiftningen och att beslut baseras på rätt grunder samt handläggs på rätt 

sätt. Detta leder till en ökad rättssäkerhet. Att organisera på detta sätt tillser även att det inte 

fattas felaktiga beslut och att resurser tilldelas de som enligt LSS har rätt till det. Utifrån att 

verksamheten är liten kan det bli sårbart om någon/några handläggare inte är i tjänst under 

en längre tid och det behöver då finnas möjlighet att handläggare inom andra områden 

under en begränsad period fattar beslut utanför sin behörighet vilket delegationsordningen 

medger. Om ett ärende först är aktuellt inom barn och unga för att sedan bli aktuellt inom 

LSS måste LSS-handläggare öppna utredning för att säkerställa tillhörighet till personkrets 

och bedöma behov av insats enligt LSS. Dock kan den utredning som gjorts på barn och 

unga begäras in och utgöra en del i utredning inom LSS vilket medför att utredningen för 

insatser inom LSS kan bli lite mindre omfattande och inte behöver behandla samma frågor 

en gång till. Inom LSS kan handläggare ta beslut om stöd via LSS och SoL i de ärenden där 

SoL-insatsen hänger ihop med behov av stöd utifrån funktionsnedsättningen. När familjen 

samtycker till det sker samverkan mellan handläggare i enskilda ärenden där barnet och 

dess familj är i behov av insatser från både barn och unga samt LSS.  

 

Dialog förs regelbundet inom IFO för att utveckla verksamheten och möta barn och deras 

familjers behov på bästa sätt. Målsättningen framöver är att en person som söker stöd av IFO 

ska ha en och samma handläggare så långt som möjligt. Kompetensen hos alla handläggare 

ska höjas men det är även viktigt att bibehålla expertkompetens inom alla områden. Genom 
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att ansvarig handläggare vid behov kan få stöd av en medhandläggare med 

expertkompetens inom ett särskilt område bibehålls rättssäkerhet i besluten.  
 

Utifrån ovanstående gör sektionen bedömningen att avslå medborgarförslaget. 

Ekonomisk påverkan 

Utredningen har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Individ- och familjeomsorgen arbetar för barns bästa oavsett vilket lagrum barnet och dess 

familj får stöd utifrån. I varje enskilt ärende utreds behovet av stöd och utifrån bedömning 

beslutas det om individanpassade insatser för att möta barn och deras familjers behov av 

stöd. I de ärenden där insatser bedöms behövas från både barn och unga samt LSS 

samverkar handläggare för barnets bästa. Verksamheten är organiserad på det sätt som 

bedöms vara bäst för att tillse att barnets behov av stöd tillgodoses. De fyra grundläggande 

principerna i barnkonventionen ska alltid tas i beaktande i IFO:s arbete med barn och unga.  

Beslutsunderlag 

KS §124, 2021-05-31 

OU §38, 2021-04-22 

Tjänsteskrivelse: Svar på medborgarförslag om förändring av delegationsordningen IFO 

Medborgarförslag om att ändra delegationsordningen inom Individ och familjeomsorgen 

Bilaga till medborgarförslag: Ur Socialstyrelsens förstudie " Barnperspektiv i LSS-

handläggning - En förstudie med fokus på arbetssätt och utvecklingsbehov" 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ulrik Rimner  

Stratsys 

Status 

Avslutat 
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§ 120 Svar - Medborgarförslag om en skolskog för Solbackens förskola 

KS/2019:570 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås 

 

Ärendet 

En kontakt togs med förslagsställaren Daniel Thorell 21-03-12. Förslagsställaren ser gärna att 

frågan om skolskogar beaktas i Tranemo kommun och att de naturvärden som finns tas 

tillvara. Vad det gäller förvaltningens förslag tycker förslagsställaren att ytan bör prioriteras 

till förskolan framför annat. Även att kommunen agerar så att ytan blir användbar och att 

boende inte avyttrar trädgårdskompost i skogen. I detta fall tycker förslagsställaren även att 

förskolans perspektiv bör beaktas före andra intressen då om det i framtiden beskrivs 

förskola på området bara finns denna skogsyta. 

 

Rektor för Solbacken beskriver att pedagogerna på Solbacken är i grunden positiva till att 

använda den skogsdungen som föreslås men idag är den inte lämplig. I övrigt är det för 

långt för dem att ta sig till skog. De har som det är idag endast närhet till denna lilla 

skogsdungen. Blir det en fortsättning för Solbackens förskola på samma plats som idag är 

det en mycket lämplig plats att utnyttja.  Dock så idag kan de inte gå dit då grannskapet 

använder platsen till sitt trädgårdsavfall inkl. att tömma kaninburar, kattlådor och annat som 

inte är så lämpligt för barnen att kliva runt i.  

Det kan dock vara lämpligt att ta med i en långsiktig planering. Just nu är det inte akut då 

verksamheten med största sannolikhet inte kommer att vara på den platsen under 

ombyggnadsperioden av Solbacken. Förskolan rör sig runt i samhället och använder olika 

platser för sina utflykter och upptåg så de klarar sig tills vi vet hur det blir i framtiden. 

 

Enhetschef för skog och park har tittat på Skogsområdet och det finns med i kommunens 

skogsbruksplan så det medför inte det något hinder för att utnyttja marken.  Det 

enhetschefen för skog och park kunde konstatera på plats var att området är försumpat 

(fuktigt stor del under året). Kanten av det utpekade området har också använts sedan en 

längre tid som avstjälpningsplats för diverse komposthögar och annat skräp så en hel del 

arbetsinsatser kommer att krävas. 

 

Skog och park har inget emot om förskolan vill iordningställa en plats som kan användas 
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som utflyktsmål och bedömningen är att lämpligheten inte är den bästa pga ovannämnda 

orsaker. Det finns även en möjlighet att marken kan komma exploateras på längre sikt då 

Länghem förväntas växa. 

 

Förvaltningens summering 

Förvaltningen instämmer i det förslagsställaren skriver och lägger till vid kontakt, det är 

kloka synpunkter. Dock är förvaltningens förslag i detta läget är att förslaget avslås då det är 

oklart exakt hur området kommer disponeras och att det är förenat med insatser för att ta 

skogen i bruk som skolskog. Att i dagsläget iordningställa det som en skolskog då förskolan 

troligtvis flyttar till tillfälliga lokaler känns inte som en bra hantering. Istället bör frågan om 

skolskog istället aktualiseras på nytt om det blir så att förskolan finns i denna skogs närhet 

framgent och att ytan inte ska användas till annat. Så ett avslag i dagsläget men med en 

möjlighet till skolskog i framtiden. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Beslutet påverkar inte barnen negativt då verksamheten hittar andra möjligheter i samhällets 

grönområden som finns inom gångavstånd från förskolan (Brunkeparken). Under den 

period förskolan befinner sig i ersättningslokaler kommer de också närmare annan skog och 

får då möjlighet att promenera dit.   

Beslutsunderlag 

KS §126, 2021-05-31 

LU §30, 2021-04-22 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om en skolskog för Solbackens förskola 

Medborgarförslag om skolskog för Solbackens förskola 

Karta 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Förslagsställare Daniel Thoréll via epost 

Stratsys 

Status 

Avslutat 
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§ 121 Svar - Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi - 

Cecilia Valbrant (C) KS/2020:513 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen avslås 

 
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 avslås med grunden att Samhällssektionen är nybildad och har påbörjat det 

processorienterade arbetet för planer, program och policys med syfte att kunna nå Tranemo 

kommuns tillväxtmål. 

Ärendet 

Tranemo kommun är i ett läge där vi tar fram en ny översiktsplan. En plan som tar ca tre till 

fyra år att ta fram. Omorganisationen till Samhällssektionen från 2021 har skapat nya 

strategiska och processorienterade arbetssätt för att effektivisera arbetet att nå 

fullmäktigemålen. En ny tjänst för mark- och exploatering tillsattes under mars månad 2020. 

Kommunen har fastställt en prioriteringslista för nya detaljplaner från 2020, på den listan 

finns över tio detaljplaner på kö och många av dem kommer kunna hjälpa till att nå 

Tillväxtmålet om 14 000 invånare 2035. 

 

Föreningen Tillväxt Tranemo som bildades i slutet av 2020 med representanter från 

näringslivet och Tranemo kommun jobbar med samma mål och kommer tillsammans jobba 

för att nå Tranemo kommuns tillväxtmål. 

 

Framtagandet av en arkitekturpolicy/-strategi har en god andemening men är i dagsläget för 

tidigt att ta fram utifrån alla nya infallsvinklar och planer som tas fram i samband med 

omorganisation och det processorienterade arbetssättet. 

 

Cecilia Valbrant har 2020-09-08 lämnat en motion angående att ta fram en arkitekturpolicy/-

strategi.  Cecilia anser att denna policy ska hjälpa Tranemo kommun att nå sitt Tillväxtmål 

om 14 000 invånare till 2035.  

 

Förvaltningen var i kontakt med Cecilia Valbrant 2021-03-23 samt 2021-03-30 för att ge 

motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 
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Ekonomisk påverkan 

Ärendet påverkar inte ekonomin om det avslås. En arkitekturpolicy/-strategi kan vara 

kostsam, medel som Samhällssektionen inte har i dagsläget. 

Barnkonventionen  

Att jobba med tillväxtmålet kan påverka barnrättsperspektivet men Samhällssektionen har 

idag andra uppdrag och planer kopplat till tillväxtmålet där man tar höjd för detta.  

 

Beslutsunderlag 

KS §117, 2021-05-31 

AU §71, 2021-05-06 

Tjänsteskrivelse Svar på Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi 

Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi 

Beslutet skickas till 

Cecilia Valbrant 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 122 Svar - Motion om aktivitetsplikt vid försörjningsstöd - Karin 

Reboli (M) KS/2020:127 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen anses besvarad. 

Ärendet 

Karin Reboli, fd Peterson (M) har den 24 februari 2020 lämnat en motion om aktivitetsplikt 

vid försörjningsstöd. 

 

Karin Reboli vill att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur krav på aktivitet motsvarande 

bedömd arbetsförmåga vid försörjningsstöd kan implementeras i Tranemo kommun. Samt 

hur Tranemo kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd ska utformas för att i större 

utsträckning ställa krav på aktiviteter motsvarande bedömd arbetsförmåga för de som 

uppbär försörjningsstöd.  

 

Förvaltningen har varit i kontakt med motionären den 7 april. Hon förtydligar 

andemeningen med motionen, det vill att det ska finnas en motprestation från den som 

uppbär ekonomisk biståndet och underlätta för den enskilde att ha en normal dygnsrytm. I 

översynen av kommunens riktlinjer önskar motionären en skarpare skrivning, med en 

tydligare kravställan på den enskilde. Förvaltningen arbetar i enlighet med motionens 

intention. Bedömningen är därför att motionen antas. 
 

Försörjningsstödsenheten, Myndighet 

Enligt redan antagna riktlinjer (från 2017) för ekonomiskt bistånd framgår att handläggare 

ska uppmuntra och stödja självständighet och eget ansvar för ekonomin hos klienten. 

Kommunen får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i av 

nämnden anvisad praktik och annan kompetenshöjande verksamhet. Det egna ansvaret har 

stor betydelse för bedömning av rätten till bistånd (t ex vid egen uppsägning eller vid 

underlåtelse att vara aktiv arbetssökande). 

 

Om den enskilde utan godtagbara skäl avböjer att delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet som anvisas enligt 4 kap. 4 § socialtjänstlagen, får fortsatt 

försörjningsstöd vägras eller nedsättas enligt 4 kap. 5 § socialtjänstlagen.  

 

Utöver ovan beskriva förfarande arbetar förvaltning så här: 

 

• Pågående uppdrag tillsammans med Arbetsmarknadsenheten följs upp och revideras 

vid behov  

• Det pågår kontinuerliga utbildningsinsatser inom området 
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• Verksamheten har som målsättning att fortsätta utveckla, dels samarbetet med 

Arbetsmarknadsenheten och dels ha tätare kontakter med klienterna i samband med 

införandet av E-tjänster 

 

Sammantaget görs bedömningen att förvaltningen redan idag arbetar i enlighet med 

motionens intention. 

Ekonomisk påverkan 

Motionen bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan på förvaltningen. 

Barnkonventionen  

Vårt uppdrag är att se till barnets bästa. I socialtjänstlagen står det att kommunen ska verka 

för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Kommunen ska också i 

nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och unga. Genom att ställa krav på vårdnadshavarna 

på aktiviteter motsvarande graden av arbetsförmåga bidrar kommunen till att barn och unga 

växer upp i en funktionell miljö där den vuxne/vuxna själva, efter förmåga, deltar i någon 

aktivitet för att erhålla försörjningsstöd.  

Beslutsunderlag 

KS §125, 2021-05-31 

OU §40, 2021-04-22 

Motion aktivitetsplikt försörjningsstöd, 2020-02-24 

Svar på motion om aktivitetsplikt vid försörjningsstöd, 2021-03-24 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017 (kopia) 

Beslutet skickas till 

Karin Reboli fd Petersson (M) 

Omsorgssektionen 

Stratsys 

Status 

Avslutat 
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§ 123 Svar - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

förenkla för kommunens föreningsliv KS/2021:281 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar svaret på interpellationen. 
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 

Karin Ljungdahl (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att 

förenkla för kommunens föreningsliv.  

Beslutsunderlag 

Interpellation förenkla för kommunens föreningsliv 

KF §83, 2021-05-10 

Svar på interpellation 

Föredragning och debatt 

Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på interpellationen och 

deltar i debatt.  

Karin Ljungdahl (C) tackar för svaret och deltar i debatt. 

Eva-Karin Haglund (S) deltar i debatt. 

Status 

Avslutat 
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§ 124 Svar - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om lokal 

småföretagarverksamhet KS/2021:302 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar svaret på interpellationen. 
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 

Christoffer Andersson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

lokal småföretagarverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 

KF §83, 2021-05-10 

Interpellation om lokal småföretagarverksamhet 

Föredragning och debatt 

Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på interpellation. 

Christoffer Andersson (C) tackar för svaret och deltar i debatt. 

Status 

Avslutat 
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§ 125 Svar - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

bostadsbyggande i Tranemo Kommun KS/2021:303 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar svaret på interpellationen. 
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 

Christoffer Andersson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

bostadsbyggande i Tranemo kommun. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 

KF §83, 2021-05-10 

Interpellation om bostadsbyggande i Tranemo kommun 

Föredragning och debatt 

Kommunstyrelsen ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på interpellationen och 

deltar i debatt. 

Christoffer Andersson (C) tackar för svaret och deltar i debatt. 

Status 

Avslutat 
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§ 126 Svar - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

handlingsplan för Näringslivspolicy KS/2021:304 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar svaret på interpellationen. 
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 

Christoffer Andersson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

handlingsplan för Näringslivspolicy. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 

KF §83, 2021-05-10 

Interpellation om handlingsplan för Näringslivspolicy 

Föredragning och debatt 

Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på interpellation och deltar 

i debatt.  

Christoffer Andersson (C) tackar för svaret och deltar i debatt. 

Status 

Avslutat 
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§ 127 Preliminära budgetramar 2022–2024 KS/2021:342 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Bilagan ”Preliminära budgetramar 2022–2024 för Tranemo kommun” antas.  

• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 kr. 

• Taxebilaga antas.  

• Antar ärendet enligt nedan.  

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.  

Reservation 

C-gruppen (Christoffer Andersson, Lennart Haglund, Fredrik Larsson, Emelie Romland, 

Cecilia Valbrant, Crister Persson, Torbjörn Edgren), M-gruppen (Stephan Bergman, Kathleen 

Wireklev, Ellinor Liljegren Kalmar) och SD-gruppen (Wajdi-Louis Azouri, Anna Letth, Ivan 

Letth) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Ärendet preliminära budgetramar 2022–2024 för Tranemo kommun innehåller:  

• God ekonomisk hushållning  

• Resultatbudget  

• Driftsbudget  

• Investeringsbudget  

• Låneramar & borgensförbindelser  

Utgångspunkten för preliminära budgetramar 2022–2024 är nu gällande budget (2021–2023) samt 

beslutad resursfördelningsmodell.  

Budgetberedning 

Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021.   

Ekonomi 

Årets resultat  

Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2022: 20 mnkr 

2023: 30 mnkr 

2024: 30 mnkr 

Investeringsbudgeten  

Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2022 129,4 mnkr  
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2023: 64,5 mnkr 

2024: 39,0 mnkr 

Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till: 

2022 28,2 mnkr  

2023: 25,3 mnkr 

2024: 30,3 mnkr 

Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i samråd med 

förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av kommunstyrelsen, som 

också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan åren. 

Driftsbudget 

Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2022: 731 mnkr 

2023: 737 mnkr 

2024:  751 mnkr 

Uppräkning/generell tilldelning 

Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning om 1,4% årligen för sektionerna.  

Löneöversyn 

Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 

sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 2,4 % årligen. 

Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2021–2023 samt beslut avseende byggnation 

av omsorgsboende Solbacken görs nedan ramförändringar:  

Servicesektionen 

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1 mnkr.  

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kommunreserv 1 mnkr. 

Samhällsutvecklingssektionen 

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,2 mnkr. 

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, omföring energikostnader 8,3 mnkr. 

Lärandesektionen 

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 4,3 mnkr. 

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -5,8 mnkr. 

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, resursmodell -0,4 mnkr. 

Omsorgssektionen 

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 3 mnkr. 

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, feriejobb 0,5 mnkr. 

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, resursmodell 2,5 mnkr.  

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -2,6 mnkr. 

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, teknisk bidragsjustering -5,6 mnkr. 
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Avfall  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

VA  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

Internränta 

Internräntan följer SKR:s rekommendationer 1 %.  

Skatter och bidrag  

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR:s cirkulär 21:20  

Pensioner 

Pensioner bygger på prognos från Skandia, april 2021.  

PO-pålägg 

PO-pålägget följer SKR:s rekommendationer och är oförändrat jämfört 2020, 40,15 %.  

Taxor 

Taxebilaga finns bilagt i ärendet.  

Underskott 

Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).   

Skattesats 

Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 

Borgensavgifter och avkastningskrav 

Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.  

Tranemo Forum AB  

Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.  

Avkastningskrav: 0,00 % 

Tranemobostäder AB  

Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.  

Avkastningskrav: 4,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 

avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 

Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 

värdet på fastighetsinnehavet.  

Tranemo Utvecklings AB  

Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.  

Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 

avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 

Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 

värdet på fastighetsinnehavet. 
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Nyupplåning och omsättning av lån  

Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån som förfaller till betalning.  
Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån om totalt 420 mnkr i den skattefinansierade verksamheten 

och ges därutöver rätt att uppta nya lån om 85 mnkr för finansiering i de avgiftsfinansierade 

verksamheterna (totalt 505 mnkr för kommunen i låneram).  

Kommunens lånetak uppgår till 505 mnkr.  

Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.  

Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr. 

Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Preliminära budgetramar 2022-2024 

Taxebilaga 2022 

Föredragning och debatt 

Anders Brolin (S), Eva-Karin Haglund (S) och Rosé Torkelsson (S) föredrar förslaget. 

 

Anders Brolin (S), Eva-Karin Haglund (S), Rosé Torkelsson (S) och Lena Eksberg (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lennart Haglund (C), Stephan Bergman (M) och Wajdi-Louis Azouri (SD) deltar i debatt. 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Status 

Avslutat 
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§ 128 Budget- och verksamhetsuppföljning, T1 2021 KS/2021:316 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner ombudgeteringar och omprioriteringar inom investeringsbudgeten. 

• Noterar att överskridande på 3,9 mnkr hänförligt till markaffär som beslutats år 2020 

kan godkännas. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta för en investeringsbudget i 

balans. 

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. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Torbjörn Edgren (C) i handläggningen av ärendet. Ann-Christine 

Simonsson (C) ersätter. 

Ärendet 

Förvaltningen har upprättat tertialuppföljning per sista april avseende ekonomi-, personal- 

och verksamhetsuppföljning.  

Den ekonomiska prognosen uppgår till 13,3 mnkr i balanskravsresultat, att jämföra med 

budgeterade 11,9 mnkr.  

Ett antal investeringsprojekt behöver inom givna treårsramar omprioriteras enligt förslaget i 

rapporten.  

Sjukfrånvaron uppgår till 6,93 % per sista mars (8,02 % 2020).   

Då två av kommunens fyra övergripande verksamhetsmål samt tre av de fem finansiella 

målen bedöms uppfyllas är den samlade bedömningen att kommunen kommer uppnå god 

ekonomisk hushållning vid årsskiftet. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Påverkar ej barn. 

Beslutsunderlag 

KS §114, 2021-05-31 

BU §11, 2021-05-19 

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning t1 2021 
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Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

 

Lennart Haglund (C) deltar i debatt. 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 129 Nya valdistrikt VN/2021:5 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Föreslår till länsstyrelsen att godkänna nya valdistrikt för Tranemo kommun enligt 

bilaga med ändring att valdistriktet Ambjörnarp-Sjötofta inte byter namn.  

• Föreslår till länsstyrelsen att godkänna att området i valdistriktet Ambjörnarp-

Sjötofta ovan väg 27 ska tillhöra valdistriktet Tranemo Östra. 

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 

11 september 2022 kommer det att hållas allmänna val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige.   

Tranemo kommun utgör ett valområde och varje valområde innehåller ett antal valdistrikt. 

Enligt 4 kap 7 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 

Den befintliga valdistriktsindelningen i Tranemo kommun behöver göras om på grund av att 

tre av sju valdistrikt har för få röstberättigade.  

Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen som fattar beslut. 

Kommunfullmäktige ska föreslå nya valdistrikt till länsstyrelsen innan den 1 december året 

före valåret. En lista innehållande ändringar och eventuella kartor ska biläggas.  

Några justeringar i valdistriktsgränserna har gjorts för att antal röstberättigade ska vara 

korrekt i varje distrikt. De föreslagna förändringarna anges i detalj i ”Lista på förändringar i 

valdistrikt” samt på bilagda kartor. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

VN §1, 2021-05-25 

Tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Karta 

Beskrivning av valdistriktens förändring 

Föredragning och debatt 

Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtödsfunktionen 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Karta 

Beskrivning av valdistriktens förändring  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 130 Uppdrag - Utreda hur en höjd grundbemanning kan påverka 

sjukfrånvaron KS/2019:589 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

En analys är genomförd avseende om en ökad grundbemanning kan påverka sjukfrånvaron 

positivt. Det finns många faktorer som påverkar arbetsmiljön i våra verksamheter, där ökad 

grundbemanning är en del. Förvaltningens bedömning är dock att det är viktigt att även 

väga in fler delar som positivt påverkar sjukfrånvaron. Några av dessa delar innefattar 

inrättande av fasta pool-tjänster, hälsosamma arbetstider, delaktiga medarbetare, 

samplanering mellan enheter/verksamheter och dialoger om arbetsplatskulturer. 

Genom att fortsätta redan påbörjat arbete och ta avstamp och stöd i projektet MedKänsla, 

fördjupa och förbättra dialoger och delaktighet på APT, fortsätta att införa årsarbetstid i hela 

kommunen är förvaltningens bedömning att detta kommer att påverka sjukfrånvaron på ett 

positivt sätt.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om ökad grundbemanning 

kan påverka sjukfrånvaron.  

Förvaltningen kan konstatera att det finns många olika saker som kan påverka 

sjukfrånvaron, där ökad grundbemanning kan vara en del. En genomgång av statistik för 

åren 2018 - 2020 avseende månadsanställda och timanställda för att jämföra sjukfrånvaron är 

genomförd. Genomgången visar inte något samband mellan anställningstyp och 

sjukfrånvaro. 

En ökad grundbemanning, genom att anställa personer på pooltjänster på heltid som täcker 

planerad frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn kan bidra till trygghet, kontinuitet, kvalité 

och troligen också bättre arbetsmiljö. 

Utredningar visar att hållbar arbetstid är en viktig faktor. Arbetstiderna styrs av faktorer på 

individ- och organisationsnivå. Påverkansfaktorer kan vara sömn, hälsa, ålder, 

arbetsuppgifter, start- och sluttider, motivation m.m. 

I samband med arbetet att genomföra rätt till heltid/önskad sysselsättningsgrad är det flera 

punkter som är viktiga:  

• Analysera nuläge  

• Organisera en heltidsorganisation genom att göra medarbetare delaktiga 

• Flytta arbetsuppgifter från toppar till dalar 

• Samplanera avdelningar och enheter 

• Skapa och använda kombinationstjänster  

• Föra dialog om förändring och arbetsplatskulturer  

• Arbetstidsförläggning utifrån en heltidsorganisation 
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Sammanfattning: 

Förvaltningens analys visar inte att det finns något samband mellan anställningsform och 

sjukfrånvaro. En ökad grundbemanning kan vara en faktor som positivt påverkar 

sjukfrånvaron, men ytterligare faktorer är också nödvändiga. Exempel på påverkansfaktorer 

är fasta pool-tjänster, hälsosamma arbetstider, delaktiga medarbetare, samplanering mellan 

enheter/verksamheter och dialoger om arbetsplatskulturer. Redan idag arbetar 

verksamheterna med dessa delar.  

Pandemin har påverkat arbetet med att minska sjukfrånvaron, vilket gör det svårt att i 

nuläget analysera effekterna av ovanstående faktorer fullt ut. Sjukfrånvaron mellan 2019 och 

2020 ökar något, men det är endast korttidssjukfrånvaron som ökar, vilket troligen är en 

effekt av Coronapandemin. Långtidssjukfrånvaron minskar, vilket förvaltningen ser som en 

effekt av ovanstående faktorer. 

Ekonomisk påverkan 

Minskad sjukfrånvaro, framförallt korttidssjukfrånvaro, får en omedelbar positiv effekt på 

ekonomin. Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2 - 14 och under denna period har 

arbetsgivaren nästan dubbel kostnad när man sätter in timvikarier. Även dag 15 - 90 har 

arbetsgivaren en kostnad för sjuklön, då man under den perioden betalar sjuklön 

motsvarande 10%. 

En ökning av personal med månadslön, ex personalpool eller överanställning och 

minskningar av personal med timlön bör inte påverka ekonomin negativt. Detta under 

förutsättning att god planering av arbetstid och schema görs.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen 

Beslutsunderlag 

KS §129, 2021-05-31 

AU §67, 2021-04-22 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

KF 2019-11-25, §135 – uppdrag till förvaltningen   

Beslutet skickas till 

HR-funktionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige  

Status  

Avslutat  
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§ 131 Inrapportering av årsrapport - Energimarknadsinpektionen 2021 

KS/2021:191 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner upprättade årsrapporter för fjärrvärmeverksamheten 2020 
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 

Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) ska fjärrvärmeföretag inom sju månader från 

räkenskapsårets utgång redovisa årsrapporter till Energimarknadsinspektionen. Syftet med 

rapporteringen är att motverka en oskälig prissättning samt öka förtroendet hos kunderna. 

Förvaltningen har upprättat rapporter vilka ska godkännas av kommunfullmäktige innan de 

senast 31:e juli skickas till Energimarknadsinspektionen. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 

Beslutsunderlag 

KS §130, 2021-05-31 

AU §78, 2021-05-06 

Tjänsteskrivelse 2021-04-13 

Årsrapport 2020 

DoA-rapport 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Samhällssektionen, infrastruktur 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 132 Överlämnande av lån TFAB/2021:5 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Tranemo Forum AB överlämnar lån (lånenummer 124481) till Tranemo kommun på 

befintliga villkor. 

Ärendet 

Lån (lånenummer 124481) ska övertas av kommunen från Tranemo Forum AB på befintliga 

villkor ställda av kreditgivaren, Kommuninvest. Lånet om 45 mnkr gäller för tidsperioden 

2020-06-01 – 2024-10-02 och har en fast ränta på 0,42%.  

Finansieringen är en del i kommunens finans- och likviditetsplanering och kommer att 

finansiera delar av tillkommande investering på vård- och omsorgsboendet Solbacken. I 

samband med övertagande av detta lån kommer andra krediter att löpa ut.   

Ekonomisk påverkan 

Tranemo Forum AB minskar sina netto ränteintäkter med totalt 25 tkr.   

Beslutsunderlag 

KS §33, 2021-05-31 

TF §37, 2021-05-10 

Tjänsteskrivelse 2021-04-13 

Låneavtal TRANEMO FORUM AB 124481 - 200601 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige  

Status  

Avslutat 
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§ 133 Övertagande av lån från Tranemo Forum AB KS/2021:244 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Tranemo kommun övertar lån (lånenummer 124481) från Tranemo Forum AB på 

befintliga villkor 
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 

Lån (lånenummer 124481) ska övertas av kommunen från Tranemo Forum AB på befintliga 

villkor ställda av kreditgivaren, Kommuninvest. Lånet om 45 mnkr gäller för tidsperioden 

2020-06-01 – 2024-10-02 och har en fast ränta på 0,42%.  

Finansieringen är en del i kommunens finans- och likviditetsplanering och kommer att 

finansiera delar av tillkommande investering på vård- och omsorgsboendet Solbacken. I 

samband med övertagande av detta lån kommer andra krediter att löpa ut.   

Ekonomisk påverkan 

Ränteinbetalningar till kreditgivaren uppgår under lånetiden till 659 400 kronor vilket 

utbetalas av kommunen.  

Kommunens låneskuld kommer vid årets utgång inte ha ökat mer än de tilläggsanslag som 

beslutats kopplat till lånefinansiering av vård- och omsorgsboendet Solbacken.    

Barnkonventionen  

Påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 

KS §134, 2021-05-31 

AU §79, 2021-05-06 

Tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Låneavtal TRANEMO FORUM AB 124481 – 200601 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 134 Uppsiktsplikt, Årsredovisning Tranemo Forum AB 2020 

TFAB/2021:2 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner att Tranemo Forum AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt 

som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten har 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
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 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Forum AB för år 2020. 

Bolagsstämma har genomförts den 25 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt, samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men kan ej bedöma om 

bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska 

kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet under det 

gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av 

bolagsordning och ägardirektiven. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §135, 2021-05-31 

AU §65, 2021-04-22 

Tjänsteskrivelse om Årsredovisning Tranemo Forum 2020 2021-04-07 

Årsredovisning TFAB 2020 

Signerad granskningsrapport Tranemo Forum 2020 - från lekmannarevisorerna 

Revisionsberättelse Tranemo Forum 2020 

Protokoll bolagsstämma 2020-03-25 

Bolagsordning för Tranemo Forum AB 

Ägardirektiv för Tranemo Forum AB 
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Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 135 Uppsiktsplikt, Årsredovisning TranemoBostäder AB 2020 

KS/2021:186 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner att Tranemobostäder AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten 

har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
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 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemobostäder AB för år 2020. 

Bolagsstämma har genomförts den 23 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit i stort 

tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de 

kommunala aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §136, 2021-05-31 

AU §66, 2021-04-22 

Tjänsteskrivelse om Årsredovisning Tranemobostäder AB 2020 2021-04-07 

20 Underskriven ÅR Tranemobostäder AB 

Underskriven lekmannarevisionsberättelse för 2020 

Bolagsordning för Tranemobostäder AB 

Ägardirektiv för Tranemobostäder AB 

Protokoll bolagsstämma Tranemobostäder AB 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige  

Status  

Avslutat 

 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
3d

5e
cf

f1
-9

0a
a-

44
9e

-8
8e

d-
0c

84
4c

00
a4

79



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-06-14 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 40 

 

§ 136 Uppsiktsplikt, Årsredovisning Tranemo Utvecklings AB 2020 

TUAB/2021:4 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner att Tranemo Utvecklings AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten 

har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

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 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Utvecklings AB för år 2020. 

Bolagsstämma har genomförts den 18 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt, samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men kan ej bedöma om 

bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska 

kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet under det 

gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av 

bolagsordning och ägardirektiven. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §137, 2021-05-31 

AU §81, 2021-05-06 

AU §64, 2021-04-22 

Tjänsteskrivelse om årsredovisning Tranemo Utvecklings AB 2020 2021-04-07 

Årsredovisning TUAB 2020 

Revisionsberättelse Tranemo Utvecklings AB 

Signerad Granskningsrapport Tranemo Utvecklings AB 2020 - från lekmannarevisorerna 

Protokoll TUAB Bolagsstämma 2021-03-18 

Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 
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Ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB 

AU §64, 2021-04-22 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 137 Årsredovisning 2020 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS/2021:245 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse.  

• Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2020 har bedrivit sin 

verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

 
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 

Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 69 stycken kommuner. 

Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent 

till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.  

Årets resultat efter skatt uppgår till 6,6 mnkr. Föregående årsresultat var starkare och slutade 

på 26,7 mnkr. Anledningen till ett försämrat resultat beror på att finansiella placeringar har 

sjunkit i värde samt förluster vid realisationer till ett totalt värde om -7,2 mnkr.  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som 

kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det 

fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har 

bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de 

kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att 

bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån 

fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig.   

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 

KS §138, 2021-05-31 

AU §82, 2021-05-06 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
3d

5e
cf

f1
-9

0a
a-

44
9e

-8
8e

d-
0c

84
4c

00
a4

79



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-06-14 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 43 

 

Tjänsteskrivelse 2021-04-14 

Revisionsberättelse -- KSFAB signerad 2020 

Granskningsrapport 2020 – signerad 

Årsredovisning 2020 Kommunassurans 

2021-02-04 Uttalande av Kommunassurans styrelse inför kommunens prövning av ändamål 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 138 Årlig redovisning av partistöd 2020 KS/2021:197 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner samtliga partiers redovisningar av användandet av partistöd för 2020. 

• Betalar ut partistöd till samtliga partier enligt beslutade regler. 
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 

Redovisningen av utbetalt partistöd ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen 

senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen 

ska avse perioden 1 januari till 31 december föregående år och visa att partistödet använts 

för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen 

ska även en granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare. 

Om ett parti inte har lämnat in en redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen 

inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigad till partistöd för nästkommande 

år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget 

partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler.  

Följande underlag efterfrågas i samband med redovisningen från alla partier, 

- Granskningsrapport av utsedd granskare 

- Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning) 

Protokollsutdrag som visar: 

- Vald styrelse 

- Valda revisorer 

- Föreningens firmatecknare 

- Föreningens Bg/PG-nummer 

- Utsedd granskare 

I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 31 § andra och tredje stycket anges ” En av mottagaren 

utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 

mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas i 

redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 

redovisningen och granskningsrapport enligt första och andra stycket.” 

Redovisningarna har nu granskats av förvaltningen och begäran om komplettering har 

skickats ut. Efter komplettering ser redovisningen ut som följer, 

 

Centerpartiet 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av 

granskningsrapport av utsedda granskare. 

 

Socialdemokraterna 

Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen. 
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Kristdemokraterna 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

 

Liberalerna 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av e-

post med vald granskare och firmatecknare. 

 

Moderaterna 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av 

granskningsrapport av utsedda granskare. 

 

Miljöpartiet de gröna 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

 

Vänsterpartiet 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av e-

post med granskningsrapport av utsedd granskare.  

 

Sverigedemokraterna 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

Ekonomisk påverkan 

Godkänd redovisning generar utbetalt partistöd. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §139, 2021-05-31 

AU §83, 2021-05-06 

Tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Samtliga partiers redovisningar 

Regler för partistöd 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Samtliga gruppledare 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 
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Status  

Avslutat 
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§ 139 Ej verkställda beslut 2020 kvartal 1 KS/2020:436 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

har lämnats för första kvartalet år 2020. 

 
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 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och 

kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre 

månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa 

beslut enligt LSS och SoL 

Ärendet 

Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 

individrapport över ej verkställda beslut under första kvartalet år 2020 till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

Ytterligare individrapporter har tillkommit sedan det beslutades om ej verkställda beslut för 

år 2020 kvartal 1 och därför behöver det ske ett till beslut i saken.  

Enligt rapporten finns 13 beslut inom äldreomsorg enligt SoL samt fyra beslut inom 

funktionsnedsättning enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Dessa beslut är utöver dem besluten från år 2020 kvartal 1 som kommunfullmäktige tog 

beslut om den 23 november år 2020, §140.  

Beslutsunderlag 

KS §141, 2021-05-31 

OU §36, 2021-04-22 

Tjänsteskrivelse 2021-06-15021-03-30 

Beslutet skickas till 

Myndighetsfunktionen 

Revisorerna 
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Slutinstans  

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 140 Valärende - avsägelse Ulrika Glans (M) som ledamot i bygg-och 

miljönämnden och som ersättare i kommunstyrelsen KS/2021:323 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Entledigar Ulrika Glans (M) från sitt uppdrag som ledamot i Bygg- och 

miljönämnden och som ersättare i kommunstyrelsen från 2021-07-01. 

• Utser Erik Kalmar (M) till ny ledamot i Bygg- och miljönämnden från 2021-07-01. 

• Förslag på ny ersättare till kommunstyrelsen ges vid kommunfullmäktiges 

nästkommande sammanträde. 
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 

Ulrika Glans (M) inkom 2021-05-10 med en skrivelse där hon begär om att bli entledigad från 

sina uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden och som ersättare i kommunstyrelsen 

från 2021-07-01. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ulrika Glans (M) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stephan Bergman (M) föreslår att utse Erik Kalmar (M) till ny ledamot i Bygg- Och 

miljönämnden. 

Stephan Bergman (M) ber om att få återkomma med förslag på ersättare till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Bergmans (M) förslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Gislaveds kommun 

Hemsidan 

Erik Kalmar (M) 

Status 

Pågående 
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§ 141 Valärende - Avsägelse från Monica Fredin (S) för samtliga 

uppdrag KS/2021:155 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ny ersättare till styrelsens för Tranemo Utvecklings AB (TUAB) utses vid 

nästkommande sammanträde. 
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 

2021-03-02 inkom Monica Fredin (S) med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från 

samtliga av hennes uppdrag.  

2021-03-16 utsåg fullmäktige Sven-Olof Andersson (S) till ny ledamot i styrelsen för Tranemo 

Utvecklings AB (TUAB). Fullmäktige behöver utse en ny ersättare till styrelsen efter Sven-

Olof Andersson (S). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från förtroendeuppdrag – Monica Fredin (S) 

KF §110, 2021-05-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva-Karin Haglund (S) återkommer vid nästkommande sammanträde med förslag. 

Status 

Pågående 
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§ 142 Valärende - avsägelse Anna Letth (SD) som ledamot i Demokrati 

- och Visionsberedningen KS/2021:204 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser Maria Jarlsgård (SD) till ny ledamot i Demokrati- och Visionsberedningen 

(DVB).  
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 

Anna Letth (SD) inkom 2021-03-24 med en skrivelse där hon begär om att bli entledigad från 

sitt uppdrag som ledamot i Demokrati- och visionsberedningen (DVB). 

2021-04-19 entledigades Anna Letth (SD) från sitt uppdrag.  

Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot till Demokrati- och visionsberedningen (DVB). 

Beslutsunderlag 

KF §111, 2021-05-10 

Avsägelse från Anna Letth (SD) 

Föredragning och debatt 

Wajdi-Louis Azouri (SD) föreslår att utse Maria Jarlsgård (SD) till ny ledamot i Demokrati- 

och Visionsberedningen (DVB). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt förslaget. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Hemsidan 

Medborgarservice- och processtöd 

HR-funktionen 

Status 

Avslutat 
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§ 143 Valärende - avsägelse Ann Blomquist Ölander (KD) som 

ersättare i kommunfullmäktige KS/2021:357 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Entledigar Ann Blomquist Ölander (Kd) från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

• Begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen efter Ann Blomquist Ölander (Kd). 
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 

Ann Blomquist Ölander (Kd) har 2021-05-24 inkommit med en skrivelse där hon begär om 

att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ann Blomquist Ölander (Kd) 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Status 

Pågående 
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§ 144 Valärende - avsägelse Marianne Andersson (C)  som ersättare i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt ledamot i 

äldreberedningen KS/2021:345 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Entledigar Marianne Andersson (C) från sina uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt som ledamot i äldreberedningen. 

• Begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen efter Marianne Andersson (C). 

• Utser Viktoria Haraldsson (C) till ny ledamot i äldreberedningen. 

• Återkommer med förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen vid fullmäktiges 

nästkommande sammanträde. 
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 

Marianne Andersson (C) har 2021-05-24 inkommit med en skrivelse där hon begär om att bli 

entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

samt ledamot i äldreberedningen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Marianne Andersson (C) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christoffer Andersson (C) föreslår att utse Viktoria Haraldsson (C) till ny ersättare i 

äldreberedningen. 

Christoffer Andersson (C) ber om att få återkomma med förslag på ny ersättare till 

kommunstyrelsen vid fullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Anderssons (C) förslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Hemsidan 

HR-funktionen 

Medborgarservice- och processtöd 

Status 

Pågående 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
3d

5e
cf

f1
-9

0a
a-

44
9e

-8
8e

d-
0c

84
4c

00
a4

79



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-06-14 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 54 

 

§ 145 Valärende - Avsägelse från Fredrik Risby (Kd) för samtliga 

uppdrag KS/2021:343 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Entledigar Fredrik Risby (Kd) från sina uppdrag som ledamot och ordförande i 

Tranemo Utvecklings AB (TUAB), ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 

krisledningsnämnden. 

• Begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen efter Fredrik Risby (Kd). 

• Ger valberedningen i uppdrag att bereda ärendet för val av ny ordförande till 

Tranemo Utvecklings AB (TUAB). 

• Förslag på ny ersättare till krisledningsnämnden ges vid fullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 
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 

Fredrik Risby (Kd) har 2021-05-21 inkommit med en skrivelse där han begär om att bli 

entledigad från samtliga av sina uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Fredrik Risby (Kd) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva-Karin Haglund (S) ber om att få återkomma med förslag på ny ersättare till 

krisledningsnämnden vid fullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Hemsidan 

HR-funktionen 

Länsstyrelsen 

Medborgarservice- och processtöd 

Status 

Pågående 
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§ 146 Valärende - avsägelse Erene Bertilsson (Kd) som ersättare i 

kommunstyrelsen KS/2021:374 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Entledigar Erene Bertilsson (Kd) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

• Utser ChrisTina Yngvesson (Kd) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
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 

Erene Bertilsson (Kd) inkom 2021-06-07 med en skrivelse där hon begär om att bli entledigad 

från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i omsorgsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Erene Bertilsson (Kd) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Brigitte Barenfeld (Kd) föreslår att utse ChrisTina Yngvesson (Kd) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Barenfelds (Kd) förslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

HR-funktionen 

Hemsidan 

Medborgarservice- och processtöd 

Status 

Pågående 
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§ 147 Ändring av sammanträdestid, kommunfullmäktiges 

sammanträde oktober 2021  

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktiges sammanträde 25e oktober 2021 tidigareläggs till kl 14.00. 
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.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att tidigarelägga fullmäktiges sammanträde 25e oktober till kl 14.00. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Hemsidan 

Lex 

Status 

Avslutat 
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§ 148 Information från kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 
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 

Kommunfullmäktige får information om; 

- Brandskydd Centralen 

- Upphandling av Grönyteskötsel som är tilldelat till Tranemo Trädgårdstjänst. 

- Tecknar avtal om exploatering och utveckling av Mejeribacken med RE Equity Fond, 

avtalstid om 1 år 

- Tecknat nytt avtal med Bergkvara Buss 

Föredragning och debatt 

Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredra ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 149 Delgivningar KS/2021:34, VN/2021:7 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 
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 

Kommunfullmäktige delges följande handlingar; 

- Synpunkt/klagomål om störande sidoljud under kommunfullmäktiges sammanträde 

- Protokoll VN 2021-05-25 

Status 

Avslutat 
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§ 150 Rapport från beredningar  

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 
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 

Information ges om pågående arbete i Demokrati- och visionsberedningen (DVB), den 

tillfälliga arvodesberedningen och den tillfälliga äldreberedningen. 

Föredragning och debatt 

Beredningsledarna Johanna Persson (L), Marita Nordin (S) och Ann-Christine Simonsson (C) 

föredrar ärendet. 

Status 

Pågående 
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vid kommunfullmäktige 2021-06-14 kl. 18.00 
 

 

Ledamöter 

 

Närvaro 

 

Omröstning 

1 

 

Omröstning 

2 

 

Omröstning 

3 

 

Omröstning 

4 

1. Eva-Karin Haglund (S) 

 

 

I 

    

2. Bo Haarala (S) 

 

 

I 

    

3. Rose Torkelsson (S) 

 

 

I 

    

4. Göran Björk (S) 

 

 

I 

    

5. Lena Eksberg (S) 

 

 

I 

    

6. Anders Brolin (S) 

 

 

I 

    

7. Tatjana Dujin Peterson (S) 

 

 

I 

    

8. Mari Kockali (S) 

 

 

I 

    

9. Kerstin Karp Alf (S) 

 

 

I 

    

10. Eija Qvist (S) 

Marita Nordin (S) 

 

I 

    

11. Leif Gustavsson (S) 

 

 

I 
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12. Johnny Ohlsson (S) 

Jan-Erik Svenningsson (S) 

 

I 

    

13. Erene Bertilsson (KD) 

 

 

I 

    

14. Fredrik Risby (KD) 

Brigitte Barenfeld (Kd) 

 

I 

    

15. Robin Kaas (V) 

 

 

I 

    

16. Jonas Blank (V) 

 

 

I 

    

 

17. Caroline Bergmann (MP) 

 

 

I 

    

18. Lennart Haglund (C) 

 

 

I 

    

19. Christoffer Andersson (C) 

 

 

I 

    

20. Torbjörn Edgren (C) 

§§115-127, §§129-150 

Ann-Christine Simonsson 

§128 

 

I 

    

21. Cecilia Valbrant (C) 

 

 

I 

    

22. Fredrik Larsson (C) 

§§127-§§150 

Ann-Christine Simonsson (C) 

§§115-126 

 

I 

    

23. Emelie Romland (C)  

I 
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24. Crister Persson (C) 

 

 

I 

    

25. Stephan Bergman (M) 

 

 

I 

    

26. ChrisTina Yngvesson 

(oberoende (M)) 

 

 

I 

    

27. Birgitta Olander 

(oberoende (M)) 

 

 

I 

 

    

28. Kathleen Wireklev (M) 

 

 

I 

    

29. Ellinor Liljegren Kalmar 

(M) 

 

 

I 

    

30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 

 

 

I 

    

31. Jan Hagberg (SD) 

 

 

 

    

32. Anna Letth (SD) 

 

 

I 

    

33. Ivan Letth (SD) 

 

 

I 

    

34. Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

 

I 
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35. Karin Ljungdahl (C) 

 

 

I 

    

36. Ana Alvarez-Björk (L) 

 

 

I 

    

37. Ulf Thifors (S) 

 

 

I 
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för protokoll 
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§ 115 Anmälningsärende från Krisledningsnämnd KLN/2021:2 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen.  
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 


Tranemo kommuns krisledningsnämnd har aktiverats på grund av rådande pandemi. Enligt 


§5 i Reglemente för Krisledningsnämnden ska nämndens beslut anmälas till närmast 


följande fullmäktigesammanträde. 


Beslutsunderlag 


Protokoll KLN 2021-05-06 


Protokoll KLN 2021-05-10 


Protokoll KLN 2021-05-20 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 116 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:370 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen om att medborgarförslag inkommit och av presidiet 


remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
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 


Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 


väcka ärenden genom medborgarförslag.  


Mio Eriksson har lämnat ett medborgarförslag om skatepark i Tranemo. 


Beslutsunderlag 


KS/2021:370 Medborgarförslag om skatepark i Tranemo 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


TPB 


Stratsys 


Status 


Pågående 
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§ 117 Inkomna interpellationer och frågor KS/2021:321, KS/2021:319 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar den inkomna interpellationen. 


• Interpellationen får ställas. 


• Interpellationen besvaras på fullmäktiges nästkommande sammanträde. 


• Frågan får ställas. 


• Noterar svaret på frågan. 
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 


Johnny Letth (oberoende (SD)) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 


angående Centralen. 


Wajdi-Louis Azouri (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 


förvaltningschefs avslut av tjänst. 


Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) svarar att 43 st chefer har slutat sedan 2018. 


29 st har sagt upp sig på eget bevåg, 10 st har haft vikariat som löpt ut och två chefer har 


avslutat tjänst efter överenskommelse med ledningen.  


Beslutsunderlag 


KS/2021:321 Fråga om anledning till förvaltningschefens avslut av tjänst 


KS/2021:319 Interpellation om Centralen 


Föredragning och debatt 


1vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar interpellationen och frågan. 


Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på frågan och deltar i 


debatt. 


Wajdi-Louis Azouri (SD) deltar i debatt. 


Status 


Pågående 
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§ 118 Svar - Medborgarförslag om cykel/gångbana ut med väg 156 


KS/2020:379 
 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Medborgarförslaget avslås 


 
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 


En ny gång- och cykelväg från önskat medborgaförslag är inte samhällsekonomiskt 


försvarbart.  


Sammanfattning av ärendet 


Therese Björklund har föreslagit byggnation av gång- och cykelväg utmed väg 156 vid 


Brandsmo, detta på grund av trafikfara. Det finns en ÅVS framtagen för väg 156 men 


åtgärderna är för kostsamma för att kunna genomföras.    


Ärendet 


2020-08-20 inkom ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg längs väg 156 för boenden 


vid Björsdamm, Tuskan och Barndsmo. Boenden som bor längs 156 bor i ett område där 


vägen slingrar sig krokigt. Där passerar tung trafik och fort åkande fordon. Att gå på väg 156 


innebär en trafikfara.  


Tranemo kommun var i kontakt med Therese Björklund som kom med medborgarförslaget 


2021-03-31. 


 


Det finns en publicerad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för hela väg 156 med förslag om följande 


åtgärder. Se sid 127. 


 


”E3. Bredda hela väg 156 alternativt anlägg gångbana parallellt med vägen, för ökad trafiksäkerhet 


och trygghet för oskyddade trafikanter.  


Berörd brist: Väg 156 är krokig och smal längs i stort sett hela sträckan. Oskyddade trafikanter 


tvingas ner i vägdiket. Detta påverkar framförallt barn och unga i anslutning till skolskjuts.  


Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade 


trafikanter, framförallt barn och unga. En breddning av vägen kan inbjuda till höjda hastigheter på 


sträckan.  


Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  
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Gå vidare: Nej. Åtgärden är inte samhällsekonomiskt försvarbar. Berörda kommuner bör titta på 


möjligheten att skapa parallellvägnät i samband med detaljplanering. Specifika delsträckor kopplade 


till kollektivtrafiken kan lyftas inom ramen för åtgärd E2”. 


Ekonomisk påverkan 


Avslag på motionen påverkar inte ekonomin.  


Barnkonventionen  


En utebliven gång- och cykelväg kan påverka trafiksäkerheten för barn. 


 


Beslutsunderlag 


KS §119, 2021-05-31 


AU §69, 2021-05-06 


Tjänsteskrivelse medborgarförslag cykel/gångbana utmed väg 156 


ÅVS väg 156 slutrapport 


Medborgarförslag om cykel/gångbana ut med väg 156 


Beslutet skickas till 


Samshällssektionen 


Stratsys 


Förslagsställaren 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige  


Status 


Avslutat 
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§ 119 Svar - Medborgarförslag om förändring i delegeringsordningen 


IFO KS/2020:184 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Medborgarförslaget avslås 


 
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 


Delegationsordningen avseende omsorgssektionen ändrades 2020 och alla handläggare har 


sedan dess möjlighet att ta beslut inom SoL och LSS. Verksamheten är organisatoriskt 


uppdelad i olika områden där bl.a. barn och unga är en del och LSS är en annan del. 


Organisationen är utformad för att få expertkompetens inom alla områden och en så 


rättssäker ärendehantering som möjligt. Mot bakgrund av befintlig delegationsordning, 


anledningarna till att verksamheten är organiserad som den är och framtida målsättning 


med handläggningen föreslår förvaltningen avslag på det aktuella medborgarförslaget. 


Sammanfattning av ärendet 


Ulrik Rimners medborgarförslag är att ändra delegationsordningen inom Individ- och 


familjeomsorgen (IFO) så att handläggare inom SoL också får delegation att ta beslut enligt 


LSS. Utifrån detta behöver troligen även en omorganisation genomföras enligt Ulrik Rimner. 


2020 ändrades delegationsordningen så att alla handläggare kan ta beslut enligt SoL och LSS. 


Verksamheten är dock organiserad i olika områden där handläggarna har olika behörighet 


att ta beslut. Detta för att säkerställa rättssäkerhet och kompetens för att utföra 


ärendehandläggning på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning och barnkonventionen. 


Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt och målsättningen är att en person som 


ansöker om stöd från IFO framöver ska ha samma handläggare i så lång utsträckning som 


möjligt.  


Ärendet 


Ulrik Rimner har inkommit med ett medborgarförslag om att ändra delegeringsordningen 


inom socialtjänstens IFO så att handläggare inom SoL också ges delegation att bevilja 


insatser enligt LSS. Ulrik Rimner uttrycker även att det i samband med att 


delegationsordningen ändras troligen behöver genomföras en organisatorisk förändring 


inom IFO, som innebär ett ändrat arbetssätt för handläggarna.  


 


Sammanfattningsvis skriver Ulrik Rimner att vid arbete med barn och unga i alla ärenden 


rörande insatser behöver rättssäkerhet skapas genom att dessa ärenden utreds av personer 


med rätt formell kunskap (SoL 3 kap. 3 a§). En förändring i delegeringsordningen förbättrar 
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inte bara rättssäkerheten i ärenden rörande barn och unga, det skapar också enklare 


hantering och en mer sammanhållen hantering av ärenden inom socialtjänstens alla ärenden 


där insatser enligt både SoL och LSS kan bedömas nödvändiga för att möta den enskildes 


behov. 
 


Kontakt med motionär  


Sektionen var i kontakt med Ulrik Rimner den 17 mars 2021. Han betonar vikten av att 


handläggarna har möjlighet att fatta beslut över lagrumsgränser och att det finns kompetent 


personal som har kunskap om barn som utreder och fattar beslut enligt LSS och SoL. Ulrik 


Rimner upplever att kvalitén har varit bättre vid BBIC-utredningar än vid utredningar inom 


LSS. Ulrik Rimner menar att effektiviteten ökar när en och samma handläggare kan fatta 


beslut både enligt SoL och LSS samt att det är bättre för barnet med en handläggare som 


kontakt än flera olika handläggare.  
 


Utredning 


En ändring i delegationsordningen inom IFO genomfördes 2020. I delegationsordningen står 


det att alla handläggare kan fatta beslut om LSS och SoL. Organisatoriskt är socialtjänstens 


myndighetsfunktion uppdelad i olika områden, där bl.a. barn- och unga är en del och LSS är 


en annan del. Detta medför att handläggarna har olika behörighet att fatta olika beslut. 


Tranemo socialtjänst har valt att organisera verksamheten på detta sätt för att ha 


expertkompetens inom alla områden. På så sätt säkerställs att handläggare blir duktiga inom 


olika delar av lagstiftningen och att beslut baseras på rätt grunder samt handläggs på rätt 


sätt. Detta leder till en ökad rättssäkerhet. Att organisera på detta sätt tillser även att det inte 


fattas felaktiga beslut och att resurser tilldelas de som enligt LSS har rätt till det. Utifrån att 


verksamheten är liten kan det bli sårbart om någon/några handläggare inte är i tjänst under 


en längre tid och det behöver då finnas möjlighet att handläggare inom andra områden 


under en begränsad period fattar beslut utanför sin behörighet vilket delegationsordningen 


medger. Om ett ärende först är aktuellt inom barn och unga för att sedan bli aktuellt inom 


LSS måste LSS-handläggare öppna utredning för att säkerställa tillhörighet till personkrets 


och bedöma behov av insats enligt LSS. Dock kan den utredning som gjorts på barn och 


unga begäras in och utgöra en del i utredning inom LSS vilket medför att utredningen för 


insatser inom LSS kan bli lite mindre omfattande och inte behöver behandla samma frågor 


en gång till. Inom LSS kan handläggare ta beslut om stöd via LSS och SoL i de ärenden där 


SoL-insatsen hänger ihop med behov av stöd utifrån funktionsnedsättningen. När familjen 


samtycker till det sker samverkan mellan handläggare i enskilda ärenden där barnet och 


dess familj är i behov av insatser från både barn och unga samt LSS.  


 


Dialog förs regelbundet inom IFO för att utveckla verksamheten och möta barn och deras 


familjers behov på bästa sätt. Målsättningen framöver är att en person som söker stöd av IFO 


ska ha en och samma handläggare så långt som möjligt. Kompetensen hos alla handläggare 


ska höjas men det är även viktigt att bibehålla expertkompetens inom alla områden. Genom 
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att ansvarig handläggare vid behov kan få stöd av en medhandläggare med 


expertkompetens inom ett särskilt område bibehålls rättssäkerhet i besluten.  
 


Utifrån ovanstående gör sektionen bedömningen att avslå medborgarförslaget. 


Ekonomisk påverkan 


Utredningen har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Individ- och familjeomsorgen arbetar för barns bästa oavsett vilket lagrum barnet och dess 


familj får stöd utifrån. I varje enskilt ärende utreds behovet av stöd och utifrån bedömning 


beslutas det om individanpassade insatser för att möta barn och deras familjers behov av 


stöd. I de ärenden där insatser bedöms behövas från både barn och unga samt LSS 


samverkar handläggare för barnets bästa. Verksamheten är organiserad på det sätt som 


bedöms vara bäst för att tillse att barnets behov av stöd tillgodoses. De fyra grundläggande 


principerna i barnkonventionen ska alltid tas i beaktande i IFO:s arbete med barn och unga.  


Beslutsunderlag 


KS §124, 2021-05-31 


OU §38, 2021-04-22 


Tjänsteskrivelse: Svar på medborgarförslag om förändring av delegationsordningen IFO 


Medborgarförslag om att ändra delegationsordningen inom Individ och familjeomsorgen 


Bilaga till medborgarförslag: Ur Socialstyrelsens förstudie " Barnperspektiv i LSS-


handläggning - En förstudie med fokus på arbetssätt och utvecklingsbehov" 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ulrik Rimner  


Stratsys 


Status 


Avslutat 
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§ 120 Svar - Medborgarförslag om en skolskog för Solbackens förskola 


KS/2019:570 
 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Medborgarförslaget avslås 


 


Ärendet 


En kontakt togs med förslagsställaren Daniel Thorell 21-03-12. Förslagsställaren ser gärna att 


frågan om skolskogar beaktas i Tranemo kommun och att de naturvärden som finns tas 


tillvara. Vad det gäller förvaltningens förslag tycker förslagsställaren att ytan bör prioriteras 


till förskolan framför annat. Även att kommunen agerar så att ytan blir användbar och att 


boende inte avyttrar trädgårdskompost i skogen. I detta fall tycker förslagsställaren även att 


förskolans perspektiv bör beaktas före andra intressen då om det i framtiden beskrivs 


förskola på området bara finns denna skogsyta. 


 


Rektor för Solbacken beskriver att pedagogerna på Solbacken är i grunden positiva till att 


använda den skogsdungen som föreslås men idag är den inte lämplig. I övrigt är det för 


långt för dem att ta sig till skog. De har som det är idag endast närhet till denna lilla 


skogsdungen. Blir det en fortsättning för Solbackens förskola på samma plats som idag är 


det en mycket lämplig plats att utnyttja.  Dock så idag kan de inte gå dit då grannskapet 


använder platsen till sitt trädgårdsavfall inkl. att tömma kaninburar, kattlådor och annat som 


inte är så lämpligt för barnen att kliva runt i.  


Det kan dock vara lämpligt att ta med i en långsiktig planering. Just nu är det inte akut då 


verksamheten med största sannolikhet inte kommer att vara på den platsen under 


ombyggnadsperioden av Solbacken. Förskolan rör sig runt i samhället och använder olika 


platser för sina utflykter och upptåg så de klarar sig tills vi vet hur det blir i framtiden. 


 


Enhetschef för skog och park har tittat på Skogsområdet och det finns med i kommunens 


skogsbruksplan så det medför inte det något hinder för att utnyttja marken.  Det 


enhetschefen för skog och park kunde konstatera på plats var att området är försumpat 


(fuktigt stor del under året). Kanten av det utpekade området har också använts sedan en 


längre tid som avstjälpningsplats för diverse komposthögar och annat skräp så en hel del 


arbetsinsatser kommer att krävas. 


 


Skog och park har inget emot om förskolan vill iordningställa en plats som kan användas 
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som utflyktsmål och bedömningen är att lämpligheten inte är den bästa pga ovannämnda 


orsaker. Det finns även en möjlighet att marken kan komma exploateras på längre sikt då 


Länghem förväntas växa. 


 


Förvaltningens summering 


Förvaltningen instämmer i det förslagsställaren skriver och lägger till vid kontakt, det är 


kloka synpunkter. Dock är förvaltningens förslag i detta läget är att förslaget avslås då det är 


oklart exakt hur området kommer disponeras och att det är förenat med insatser för att ta 


skogen i bruk som skolskog. Att i dagsläget iordningställa det som en skolskog då förskolan 


troligtvis flyttar till tillfälliga lokaler känns inte som en bra hantering. Istället bör frågan om 


skolskog istället aktualiseras på nytt om det blir så att förskolan finns i denna skogs närhet 


framgent och att ytan inte ska användas till annat. Så ett avslag i dagsläget men med en 


möjlighet till skolskog i framtiden. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Beslutet påverkar inte barnen negativt då verksamheten hittar andra möjligheter i samhällets 


grönområden som finns inom gångavstånd från förskolan (Brunkeparken). Under den 


period förskolan befinner sig i ersättningslokaler kommer de också närmare annan skog och 


får då möjlighet att promenera dit.   


Beslutsunderlag 


KS §126, 2021-05-31 


LU §30, 2021-04-22 


Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om en skolskog för Solbackens förskola 


Medborgarförslag om skolskog för Solbackens förskola 


Karta 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Förslagsställare Daniel Thoréll via epost 


Stratsys 


Status 


Avslutat 
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§ 121 Svar - Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi - 


Cecilia Valbrant (C) KS/2020:513 
 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Motionen avslås 


 
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 avslås med grunden att Samhällssektionen är nybildad och har påbörjat det 


processorienterade arbetet för planer, program och policys med syfte att kunna nå Tranemo 


kommuns tillväxtmål. 


Ärendet 


Tranemo kommun är i ett läge där vi tar fram en ny översiktsplan. En plan som tar ca tre till 


fyra år att ta fram. Omorganisationen till Samhällssektionen från 2021 har skapat nya 


strategiska och processorienterade arbetssätt för att effektivisera arbetet att nå 


fullmäktigemålen. En ny tjänst för mark- och exploatering tillsattes under mars månad 2020. 


Kommunen har fastställt en prioriteringslista för nya detaljplaner från 2020, på den listan 


finns över tio detaljplaner på kö och många av dem kommer kunna hjälpa till att nå 


Tillväxtmålet om 14 000 invånare 2035. 


 


Föreningen Tillväxt Tranemo som bildades i slutet av 2020 med representanter från 


näringslivet och Tranemo kommun jobbar med samma mål och kommer tillsammans jobba 


för att nå Tranemo kommuns tillväxtmål. 


 


Framtagandet av en arkitekturpolicy/-strategi har en god andemening men är i dagsläget för 


tidigt att ta fram utifrån alla nya infallsvinklar och planer som tas fram i samband med 


omorganisation och det processorienterade arbetssättet. 


 


Cecilia Valbrant har 2020-09-08 lämnat en motion angående att ta fram en arkitekturpolicy/-


strategi.  Cecilia anser att denna policy ska hjälpa Tranemo kommun att nå sitt Tillväxtmål 


om 14 000 invånare till 2035.  


 


Förvaltningen var i kontakt med Cecilia Valbrant 2021-03-23 samt 2021-03-30 för att ge 


motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 
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Ekonomisk påverkan 


Ärendet påverkar inte ekonomin om det avslås. En arkitekturpolicy/-strategi kan vara 


kostsam, medel som Samhällssektionen inte har i dagsläget. 


Barnkonventionen  


Att jobba med tillväxtmålet kan påverka barnrättsperspektivet men Samhällssektionen har 


idag andra uppdrag och planer kopplat till tillväxtmålet där man tar höjd för detta.  


 


Beslutsunderlag 


KS §117, 2021-05-31 


AU §71, 2021-05-06 


Tjänsteskrivelse Svar på Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi 


Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi 


Beslutet skickas till 


Cecilia Valbrant 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 122 Svar - Motion om aktivitetsplikt vid försörjningsstöd - Karin 


Reboli (M) KS/2020:127 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Motionen anses besvarad. 


Ärendet 


Karin Reboli, fd Peterson (M) har den 24 februari 2020 lämnat en motion om aktivitetsplikt 


vid försörjningsstöd. 


 


Karin Reboli vill att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur krav på aktivitet motsvarande 


bedömd arbetsförmåga vid försörjningsstöd kan implementeras i Tranemo kommun. Samt 


hur Tranemo kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd ska utformas för att i större 


utsträckning ställa krav på aktiviteter motsvarande bedömd arbetsförmåga för de som 


uppbär försörjningsstöd.  


 


Förvaltningen har varit i kontakt med motionären den 7 april. Hon förtydligar 


andemeningen med motionen, det vill att det ska finnas en motprestation från den som 


uppbär ekonomisk biståndet och underlätta för den enskilde att ha en normal dygnsrytm. I 


översynen av kommunens riktlinjer önskar motionären en skarpare skrivning, med en 


tydligare kravställan på den enskilde. Förvaltningen arbetar i enlighet med motionens 


intention. Bedömningen är därför att motionen antas. 
 


Försörjningsstödsenheten, Myndighet 


Enligt redan antagna riktlinjer (från 2017) för ekonomiskt bistånd framgår att handläggare 


ska uppmuntra och stödja självständighet och eget ansvar för ekonomin hos klienten. 


Kommunen får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i av 


nämnden anvisad praktik och annan kompetenshöjande verksamhet. Det egna ansvaret har 


stor betydelse för bedömning av rätten till bistånd (t ex vid egen uppsägning eller vid 


underlåtelse att vara aktiv arbetssökande). 


 


Om den enskilde utan godtagbara skäl avböjer att delta i praktik eller annan 


kompetenshöjande verksamhet som anvisas enligt 4 kap. 4 § socialtjänstlagen, får fortsatt 


försörjningsstöd vägras eller nedsättas enligt 4 kap. 5 § socialtjänstlagen.  


 


Utöver ovan beskriva förfarande arbetar förvaltning så här: 


 


• Pågående uppdrag tillsammans med Arbetsmarknadsenheten följs upp och revideras 


vid behov  


• Det pågår kontinuerliga utbildningsinsatser inom området 
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• Verksamheten har som målsättning att fortsätta utveckla, dels samarbetet med 


Arbetsmarknadsenheten och dels ha tätare kontakter med klienterna i samband med 


införandet av E-tjänster 


 


Sammantaget görs bedömningen att förvaltningen redan idag arbetar i enlighet med 


motionens intention. 


Ekonomisk påverkan 


Motionen bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan på förvaltningen. 


Barnkonventionen  


Vårt uppdrag är att se till barnets bästa. I socialtjänstlagen står det att kommunen ska verka 


för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Kommunen ska också i 


nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 


fysisk och social utveckling hos barn och unga. Genom att ställa krav på vårdnadshavarna 


på aktiviteter motsvarande graden av arbetsförmåga bidrar kommunen till att barn och unga 


växer upp i en funktionell miljö där den vuxne/vuxna själva, efter förmåga, deltar i någon 


aktivitet för att erhålla försörjningsstöd.  


Beslutsunderlag 


KS §125, 2021-05-31 


OU §40, 2021-04-22 


Motion aktivitetsplikt försörjningsstöd, 2020-02-24 


Svar på motion om aktivitetsplikt vid försörjningsstöd, 2021-03-24 


Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017 (kopia) 


Beslutet skickas till 


Karin Reboli fd Petersson (M) 


Omsorgssektionen 


Stratsys 


Status 


Avslutat 
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§ 123 Svar - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 


förenkla för kommunens föreningsliv KS/2021:281 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar svaret på interpellationen. 
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 


Karin Ljungdahl (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att 


förenkla för kommunens föreningsliv.  


Beslutsunderlag 


Interpellation förenkla för kommunens föreningsliv 


KF §83, 2021-05-10 


Svar på interpellation 


Föredragning och debatt 


Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på interpellationen och 


deltar i debatt.  


Karin Ljungdahl (C) tackar för svaret och deltar i debatt. 


Eva-Karin Haglund (S) deltar i debatt. 


Status 


Avslutat 
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§ 124 Svar - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om lokal 


småföretagarverksamhet KS/2021:302 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar svaret på interpellationen. 
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 


Christoffer Andersson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 


lokal småföretagarverksamhet. 


Beslutsunderlag 


Svar på interpellation 


KF §83, 2021-05-10 


Interpellation om lokal småföretagarverksamhet 


Föredragning och debatt 


Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på interpellation. 


Christoffer Andersson (C) tackar för svaret och deltar i debatt. 


Status 


Avslutat 
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§ 125 Svar - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 


bostadsbyggande i Tranemo Kommun KS/2021:303 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar svaret på interpellationen. 
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 


Christoffer Andersson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 


bostadsbyggande i Tranemo kommun. 


Beslutsunderlag 


Svar på interpellation 


KF §83, 2021-05-10 


Interpellation om bostadsbyggande i Tranemo kommun 


Föredragning och debatt 


Kommunstyrelsen ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på interpellationen och 


deltar i debatt. 


Christoffer Andersson (C) tackar för svaret och deltar i debatt. 


Status 


Avslutat 
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§ 126 Svar - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 


handlingsplan för Näringslivspolicy KS/2021:304 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar svaret på interpellationen. 
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 


Christoffer Andersson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 


handlingsplan för Näringslivspolicy. 


Beslutsunderlag 


Svar på interpellation 


KF §83, 2021-05-10 


Interpellation om handlingsplan för Näringslivspolicy 


Föredragning och debatt 


Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på interpellation och deltar 


i debatt.  


Christoffer Andersson (C) tackar för svaret och deltar i debatt. 


Status 


Avslutat 
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§ 127 Preliminära budgetramar 2022–2024 KS/2021:342 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Bilagan ”Preliminära budgetramar 2022–2024 för Tranemo kommun” antas.  


• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 kr. 


• Taxebilaga antas.  


• Antar ärendet enligt nedan.  


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.  


Reservation 


C-gruppen (Christoffer Andersson, Lennart Haglund, Fredrik Larsson, Emelie Romland, 


Cecilia Valbrant, Crister Persson, Torbjörn Edgren), M-gruppen (Stephan Bergman, Kathleen 


Wireklev, Ellinor Liljegren Kalmar) och SD-gruppen (Wajdi-Louis Azouri, Anna Letth, Ivan 


Letth) reserverar sig mot beslutet. 


Ärendet 


Ärendet preliminära budgetramar 2022–2024 för Tranemo kommun innehåller:  


• God ekonomisk hushållning  


• Resultatbudget  


• Driftsbudget  


• Investeringsbudget  


• Låneramar & borgensförbindelser  


Utgångspunkten för preliminära budgetramar 2022–2024 är nu gällande budget (2021–2023) samt 


beslutad resursfördelningsmodell.  


Budgetberedning 


Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021.   


Ekonomi 


Årets resultat  


Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2022: 20 mnkr 


2023: 30 mnkr 


2024: 30 mnkr 


Investeringsbudgeten  


Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2022 129,4 mnkr  
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2023: 64,5 mnkr 


2024: 39,0 mnkr 


Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till: 


2022 28,2 mnkr  


2023: 25,3 mnkr 


2024: 30,3 mnkr 


Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i samråd med 


förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av kommunstyrelsen, som 


också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan åren. 


Driftsbudget 


Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2022: 731 mnkr 


2023: 737 mnkr 


2024:  751 mnkr 


Uppräkning/generell tilldelning 


Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning om 1,4% årligen för sektionerna.  


Löneöversyn 


Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 


sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 2,4 % årligen. 


Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2021–2023 samt beslut avseende byggnation 


av omsorgsboende Solbacken görs nedan ramförändringar:  


Servicesektionen 


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1 mnkr.  


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kommunreserv 1 mnkr. 


Samhällsutvecklingssektionen 


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,2 mnkr. 


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, omföring energikostnader 8,3 mnkr. 


Lärandesektionen 


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 4,3 mnkr. 


Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -5,8 mnkr. 


Kommunbidraget sänks permanent år 2022, resursmodell -0,4 mnkr. 


Omsorgssektionen 


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 3 mnkr. 


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, feriejobb 0,5 mnkr. 


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, resursmodell 2,5 mnkr.  


Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -2,6 mnkr. 


Kommunbidraget sänks permanent år 2022, teknisk bidragsjustering -5,6 mnkr. 
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Avfall  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  


VA  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  


Internränta 


Internräntan följer SKR:s rekommendationer 1 %.  


Skatter och bidrag  


Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR:s cirkulär 21:20  


Pensioner 


Pensioner bygger på prognos från Skandia, april 2021.  


PO-pålägg 


PO-pålägget följer SKR:s rekommendationer och är oförändrat jämfört 2020, 40,15 %.  


Taxor 


Taxebilaga finns bilagt i ärendet.  


Underskott 


Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).   


Skattesats 


Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 


Borgensavgifter och avkastningskrav 


Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.  


Tranemo Forum AB  


Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.  


Avkastningskrav: 0,00 % 


Tranemobostäder AB  


Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.  


Avkastningskrav: 4,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 


fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 


avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 


Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 


värdet på fastighetsinnehavet.  


Tranemo Utvecklings AB  


Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.  


Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 


fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 


avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 


Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 


värdet på fastighetsinnehavet. 
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Nyupplåning och omsättning av lån  


Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån som förfaller till betalning.  
Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån om totalt 420 mnkr i den skattefinansierade verksamheten 


och ges därutöver rätt att uppta nya lån om 85 mnkr för finansiering i de avgiftsfinansierade 


verksamheterna (totalt 505 mnkr för kommunen i låneram).  


Kommunens lånetak uppgår till 505 mnkr.  


Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.  


Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr. 


Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 


Preliminära budgetramar 2022-2024 


Taxebilaga 2022 


Föredragning och debatt 


Anders Brolin (S), Eva-Karin Haglund (S) och Rosé Torkelsson (S) föredrar förslaget. 


 


Anders Brolin (S), Eva-Karin Haglund (S), Rosé Torkelsson (S) och Lena Eksberg (S) yrkar 


bifall till kommunstyrelsens förslag. 


 


Lennart Haglund (C), Stephan Bergman (M) och Wajdi-Louis Azouri (SD) deltar i debatt. 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Status 


Avslutat 
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§ 128 Budget- och verksamhetsuppföljning, T1 2021 KS/2021:316 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner ombudgeteringar och omprioriteringar inom investeringsbudgeten. 


• Noterar att överskridande på 3,9 mnkr hänförligt till markaffär som beslutats år 2020 


kan godkännas. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta för en investeringsbudget i 


balans. 


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. 


Jäv 


På grund av jäv deltar inte Torbjörn Edgren (C) i handläggningen av ärendet. Ann-Christine 


Simonsson (C) ersätter. 


Ärendet 


Förvaltningen har upprättat tertialuppföljning per sista april avseende ekonomi-, personal- 


och verksamhetsuppföljning.  


Den ekonomiska prognosen uppgår till 13,3 mnkr i balanskravsresultat, att jämföra med 


budgeterade 11,9 mnkr.  


Ett antal investeringsprojekt behöver inom givna treårsramar omprioriteras enligt förslaget i 


rapporten.  


Sjukfrånvaron uppgår till 6,93 % per sista mars (8,02 % 2020).   


Då två av kommunens fyra övergripande verksamhetsmål samt tre av de fem finansiella 


målen bedöms uppfyllas är den samlade bedömningen att kommunen kommer uppnå god 


ekonomisk hushållning vid årsskiftet. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Påverkar ej barn. 


Beslutsunderlag 


KS §114, 2021-05-31 


BU §11, 2021-05-19 


Tjänsteskrivelse 2021-05-17 


Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning t1 2021 
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Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 


 


Lennart Haglund (C) deltar i debatt. 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 129 Nya valdistrikt VN/2021:5 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Föreslår till länsstyrelsen att godkänna nya valdistrikt för Tranemo kommun enligt 


bilaga med ändring att valdistriktet Ambjörnarp-Sjötofta inte byter namn.  


• Föreslår till länsstyrelsen att godkänna att området i valdistriktet Ambjörnarp-


Sjötofta ovan väg 27 ska tillhöra valdistriktet Tranemo Östra. 


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 


11 september 2022 kommer det att hållas allmänna val till riksdag, region- och 


kommunfullmäktige.   


Tranemo kommun utgör ett valområde och varje valområde innehåller ett antal valdistrikt. 


Enligt 4 kap 7 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 


Den befintliga valdistriktsindelningen i Tranemo kommun behöver göras om på grund av att 


tre av sju valdistrikt har för få röstberättigade.  


Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen som fattar beslut. 


Kommunfullmäktige ska föreslå nya valdistrikt till länsstyrelsen innan den 1 december året 


före valåret. En lista innehållande ändringar och eventuella kartor ska biläggas.  


Några justeringar i valdistriktsgränserna har gjorts för att antal röstberättigade ska vara 


korrekt i varje distrikt. De föreslagna förändringarna anges i detalj i ”Lista på förändringar i 


valdistrikt” samt på bilagda kartor. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


VN §1, 2021-05-25 


Tjänsteskrivelse 2021-04-29 


Karta 


Beskrivning av valdistriktens förändring 


Föredragning och debatt 


Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2021-06-14 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 30 


 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice och processtödsfunktionen 


Länsstyrelsen i Västra Götaland 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Kommunfullmäktiges beslut 


Karta 


Beskrivning av valdistriktens förändring  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 130 Uppdrag - Utreda hur en höjd grundbemanning kan påverka 


sjukfrånvaron KS/2019:589 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen.  


Sammanfattning av ärendet 


En analys är genomförd avseende om en ökad grundbemanning kan påverka sjukfrånvaron 


positivt. Det finns många faktorer som påverkar arbetsmiljön i våra verksamheter, där ökad 


grundbemanning är en del. Förvaltningens bedömning är dock att det är viktigt att även 


väga in fler delar som positivt påverkar sjukfrånvaron. Några av dessa delar innefattar 


inrättande av fasta pool-tjänster, hälsosamma arbetstider, delaktiga medarbetare, 


samplanering mellan enheter/verksamheter och dialoger om arbetsplatskulturer. 


Genom att fortsätta redan påbörjat arbete och ta avstamp och stöd i projektet MedKänsla, 


fördjupa och förbättra dialoger och delaktighet på APT, fortsätta att införa årsarbetstid i hela 


kommunen är förvaltningens bedömning att detta kommer att påverka sjukfrånvaron på ett 


positivt sätt.  


Ärendet 


Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om ökad grundbemanning 


kan påverka sjukfrånvaron.  


Förvaltningen kan konstatera att det finns många olika saker som kan påverka 


sjukfrånvaron, där ökad grundbemanning kan vara en del. En genomgång av statistik för 


åren 2018 - 2020 avseende månadsanställda och timanställda för att jämföra sjukfrånvaron är 


genomförd. Genomgången visar inte något samband mellan anställningstyp och 


sjukfrånvaro. 


En ökad grundbemanning, genom att anställa personer på pooltjänster på heltid som täcker 


planerad frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn kan bidra till trygghet, kontinuitet, kvalité 


och troligen också bättre arbetsmiljö. 


Utredningar visar att hållbar arbetstid är en viktig faktor. Arbetstiderna styrs av faktorer på 


individ- och organisationsnivå. Påverkansfaktorer kan vara sömn, hälsa, ålder, 


arbetsuppgifter, start- och sluttider, motivation m.m. 


I samband med arbetet att genomföra rätt till heltid/önskad sysselsättningsgrad är det flera 


punkter som är viktiga:  


• Analysera nuläge  


• Organisera en heltidsorganisation genom att göra medarbetare delaktiga 


• Flytta arbetsuppgifter från toppar till dalar 


• Samplanera avdelningar och enheter 


• Skapa och använda kombinationstjänster  


• Föra dialog om förändring och arbetsplatskulturer  


• Arbetstidsförläggning utifrån en heltidsorganisation 
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Sammanfattning: 


Förvaltningens analys visar inte att det finns något samband mellan anställningsform och 


sjukfrånvaro. En ökad grundbemanning kan vara en faktor som positivt påverkar 


sjukfrånvaron, men ytterligare faktorer är också nödvändiga. Exempel på påverkansfaktorer 


är fasta pool-tjänster, hälsosamma arbetstider, delaktiga medarbetare, samplanering mellan 


enheter/verksamheter och dialoger om arbetsplatskulturer. Redan idag arbetar 


verksamheterna med dessa delar.  


Pandemin har påverkat arbetet med att minska sjukfrånvaron, vilket gör det svårt att i 


nuläget analysera effekterna av ovanstående faktorer fullt ut. Sjukfrånvaron mellan 2019 och 


2020 ökar något, men det är endast korttidssjukfrånvaron som ökar, vilket troligen är en 


effekt av Coronapandemin. Långtidssjukfrånvaron minskar, vilket förvaltningen ser som en 


effekt av ovanstående faktorer. 


Ekonomisk påverkan 


Minskad sjukfrånvaro, framförallt korttidssjukfrånvaro, får en omedelbar positiv effekt på 


ekonomin. Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2 - 14 och under denna period har 


arbetsgivaren nästan dubbel kostnad när man sätter in timvikarier. Även dag 15 - 90 har 


arbetsgivaren en kostnad för sjuklön, då man under den perioden betalar sjuklön 


motsvarande 10%. 


En ökning av personal med månadslön, ex personalpool eller överanställning och 


minskningar av personal med timlön bör inte påverka ekonomin negativt. Detta under 


förutsättning att god planering av arbetstid och schema görs.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen 


Beslutsunderlag 


KS §129, 2021-05-31 


AU §67, 2021-04-22 


Tjänsteskrivelse 2020-10-27 


KF 2019-11-25, §135 – uppdrag till förvaltningen   


Beslutet skickas till 


HR-funktionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige  


Status  


Avslutat  
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§ 131 Inrapportering av årsrapport - Energimarknadsinpektionen 2021 


KS/2021:191 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner upprättade årsrapporter för fjärrvärmeverksamheten 2020 
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 


Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) ska fjärrvärmeföretag inom sju månader från 


räkenskapsårets utgång redovisa årsrapporter till Energimarknadsinspektionen. Syftet med 


rapporteringen är att motverka en oskälig prissättning samt öka förtroendet hos kunderna. 


Förvaltningen har upprättat rapporter vilka ska godkännas av kommunfullmäktige innan de 


senast 31:e juli skickas till Energimarknadsinspektionen. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 


Beslutsunderlag 


KS §130, 2021-05-31 


AU §78, 2021-05-06 


Tjänsteskrivelse 2021-04-13 


Årsrapport 2020 


DoA-rapport 2020 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Samhällssektionen, infrastruktur 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 132 Överlämnande av lån TFAB/2021:5 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Tranemo Forum AB överlämnar lån (lånenummer 124481) till Tranemo kommun på 


befintliga villkor. 


Ärendet 


Lån (lånenummer 124481) ska övertas av kommunen från Tranemo Forum AB på befintliga 


villkor ställda av kreditgivaren, Kommuninvest. Lånet om 45 mnkr gäller för tidsperioden 


2020-06-01 – 2024-10-02 och har en fast ränta på 0,42%.  


Finansieringen är en del i kommunens finans- och likviditetsplanering och kommer att 


finansiera delar av tillkommande investering på vård- och omsorgsboendet Solbacken. I 


samband med övertagande av detta lån kommer andra krediter att löpa ut.   


Ekonomisk påverkan 


Tranemo Forum AB minskar sina netto ränteintäkter med totalt 25 tkr.   


Beslutsunderlag 


KS §33, 2021-05-31 


TF §37, 2021-05-10 


Tjänsteskrivelse 2021-04-13 


Låneavtal TRANEMO FORUM AB 124481 - 200601 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige  


Status  


Avslutat 
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§ 133 Övertagande av lån från Tranemo Forum AB KS/2021:244 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Tranemo kommun övertar lån (lånenummer 124481) från Tranemo Forum AB på 


befintliga villkor 
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 


Lån (lånenummer 124481) ska övertas av kommunen från Tranemo Forum AB på befintliga 


villkor ställda av kreditgivaren, Kommuninvest. Lånet om 45 mnkr gäller för tidsperioden 


2020-06-01 – 2024-10-02 och har en fast ränta på 0,42%.  


Finansieringen är en del i kommunens finans- och likviditetsplanering och kommer att 


finansiera delar av tillkommande investering på vård- och omsorgsboendet Solbacken. I 


samband med övertagande av detta lån kommer andra krediter att löpa ut.   


Ekonomisk påverkan 


Ränteinbetalningar till kreditgivaren uppgår under lånetiden till 659 400 kronor vilket 


utbetalas av kommunen.  


Kommunens låneskuld kommer vid årets utgång inte ha ökat mer än de tilläggsanslag som 


beslutats kopplat till lånefinansiering av vård- och omsorgsboendet Solbacken.    


Barnkonventionen  


Påverkar inte barn.  


Beslutsunderlag 


KS §134, 2021-05-31 


AU §79, 2021-05-06 


Tjänsteskrivelse 2021-04-12 


Låneavtal TRANEMO FORUM AB 124481 – 200601 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 134 Uppsiktsplikt, Årsredovisning Tranemo Forum AB 2020 


TFAB/2021:2 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner att Tranemo Forum AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt 


som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten har 


utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
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 


Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Forum AB för år 2020. 


Bolagsstämma har genomförts den 25 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen 


ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 


Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 


ändamålsenligt, samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men kan ej bedöma om 


bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska 


kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet under det 


gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och 


utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av 


bolagsordning och ägardirektiven. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §135, 2021-05-31 


AU §65, 2021-04-22 


Tjänsteskrivelse om Årsredovisning Tranemo Forum 2020 2021-04-07 


Årsredovisning TFAB 2020 


Signerad granskningsrapport Tranemo Forum 2020 - från lekmannarevisorerna 


Revisionsberättelse Tranemo Forum 2020 


Protokoll bolagsstämma 2020-03-25 


Bolagsordning för Tranemo Forum AB 


Ägardirektiv för Tranemo Forum AB 
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Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 135 Uppsiktsplikt, Årsredovisning TranemoBostäder AB 2020 


KS/2021:186 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner att Tranemobostäder AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett 


sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten 


har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
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 


Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemobostäder AB för år 2020. 


Bolagsstämma har genomförts den 23 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen 


ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 


Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 


ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit i stort 


tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de 


kommunala aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga 


med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 


befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §136, 2021-05-31 


AU §66, 2021-04-22 


Tjänsteskrivelse om Årsredovisning Tranemobostäder AB 2020 2021-04-07 


20 Underskriven ÅR Tranemobostäder AB 


Underskriven lekmannarevisionsberättelse för 2020 


Bolagsordning för Tranemobostäder AB 


Ägardirektiv för Tranemobostäder AB 


Protokoll bolagsstämma Tranemobostäder AB 2020 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige  


Status  


Avslutat 
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§ 136 Uppsiktsplikt, Årsredovisning Tranemo Utvecklings AB 2020 


TUAB/2021:4 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner att Tranemo Utvecklings AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på 


ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten 


har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  


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 


Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Utvecklings AB för år 2020. 


Bolagsstämma har genomförts den 18 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen 


ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 


Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 


ändamålsenligt, samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men kan ej bedöma om 


bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska 


kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet under det 


gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och 


utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av 


bolagsordning och ägardirektiven. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §137, 2021-05-31 


AU §81, 2021-05-06 


AU §64, 2021-04-22 


Tjänsteskrivelse om årsredovisning Tranemo Utvecklings AB 2020 2021-04-07 


Årsredovisning TUAB 2020 


Revisionsberättelse Tranemo Utvecklings AB 


Signerad Granskningsrapport Tranemo Utvecklings AB 2020 - från lekmannarevisorerna 


Protokoll TUAB Bolagsstämma 2021-03-18 


Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 
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Ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB 


AU §64, 2021-04-22 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 137 Årsredovisning 2020 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


KS/2021:245 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse.  


• Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2020 har bedrivit sin 


verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen för de kommunala 


befogenheterna.  


 
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 


Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 69 stycken kommuner. 


Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent 


till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.  


Årets resultat efter skatt uppgår till 6,6 mnkr. Föregående årsresultat var starkare och slutade 


på 26,7 mnkr. Anledningen till ett försämrat resultat beror på att finansiella placeringar har 


sjunkit i värde samt förluster vid realisationer till ett totalt värde om -7,2 mnkr.  


Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som 


kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det 


fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  


Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har 


bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de 


kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att 


bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt 


perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån 


fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna 


kontrollen varit tillräcklig.   


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Påverkar inte barn.  


Beslutsunderlag 


KS §138, 2021-05-31 


AU §82, 2021-05-06 
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Tjänsteskrivelse 2021-04-14 


Revisionsberättelse -- KSFAB signerad 2020 


Granskningsrapport 2020 – signerad 


Årsredovisning 2020 Kommunassurans 


2021-02-04 Uttalande av Kommunassurans styrelse inför kommunens prövning av ändamål 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 138 Årlig redovisning av partistöd 2020 KS/2021:197 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner samtliga partiers redovisningar av användandet av partistöd för 2020. 


• Betalar ut partistöd till samtliga partier enligt beslutade regler. 
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 


Redovisningen av utbetalt partistöd ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen 


senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen 


ska avse perioden 1 januari till 31 december föregående år och visa att partistödet använts 


för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen 


ska även en granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare. 


Om ett parti inte har lämnat in en redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen 


inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigad till partistöd för nästkommande 


år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget 


partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler.  


Följande underlag efterfrågas i samband med redovisningen från alla partier, 


- Granskningsrapport av utsedd granskare 


- Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning) 


Protokollsutdrag som visar: 


- Vald styrelse 


- Valda revisorer 


- Föreningens firmatecknare 


- Föreningens Bg/PG-nummer 


- Utsedd granskare 


I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 31 § andra och tredje stycket anges ” En av mottagaren 


utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 


mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas i 


redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 


redovisningen och granskningsrapport enligt första och andra stycket.” 


Redovisningarna har nu granskats av förvaltningen och begäran om komplettering har 


skickats ut. Efter komplettering ser redovisningen ut som följer, 


 


Centerpartiet 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av 


granskningsrapport av utsedda granskare. 


 


Socialdemokraterna 


Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen. 
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Kristdemokraterna 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


 


Liberalerna 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av e-


post med vald granskare och firmatecknare. 


 


Moderaterna 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av 


granskningsrapport av utsedda granskare. 


 


Miljöpartiet de gröna 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


 


Vänsterpartiet 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av e-


post med granskningsrapport av utsedd granskare.  


 


Sverigedemokraterna 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


Ekonomisk påverkan 


Godkänd redovisning generar utbetalt partistöd. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §139, 2021-05-31 


AU §83, 2021-05-06 


Tjänsteskrivelse 2021-03-31 


Samtliga partiers redovisningar 


Regler för partistöd 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Samtliga gruppledare 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 
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Status  


Avslutat 
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§ 139 Ej verkställda beslut 2020 kvartal 1 KS/2020:436 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 


har lämnats för första kvartalet år 2020. 


 
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 


Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 


funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och 


kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre 


månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa 


beslut enligt LSS och SoL 


Ärendet 


Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 


individrapport över ej verkställda beslut under första kvartalet år 2020 till Inspektionen för 


vård och omsorg. 


Ytterligare individrapporter har tillkommit sedan det beslutades om ej verkställda beslut för 


år 2020 kvartal 1 och därför behöver det ske ett till beslut i saken.  


Enligt rapporten finns 13 beslut inom äldreomsorg enligt SoL samt fyra beslut inom 


funktionsnedsättning enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 


Dessa beslut är utöver dem besluten från år 2020 kvartal 1 som kommunfullmäktige tog 


beslut om den 23 november år 2020, §140.  


Beslutsunderlag 


KS §141, 2021-05-31 


OU §36, 2021-04-22 


Tjänsteskrivelse 2021-06-15021-03-30 


Beslutet skickas till 


Myndighetsfunktionen 


Revisorerna 



http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=lss&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.notisum.se%2Frnp%2Fsls%2Flag%2F19930387.HTM&ei=DaM0UcqfPMfKsgb_5ICgDQ&usg=AFQjCNGhqZvv-D5H57syGyzmKSKdW4cD-A&bvm=bv.43148975,d.bGE

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=lss&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.notisum.se%2Frnp%2Fsls%2Flag%2F19930387.HTM&ei=DaM0UcqfPMfKsgb_5ICgDQ&usg=AFQjCNGhqZvv-D5H57syGyzmKSKdW4cD-A&bvm=bv.43148975,d.bGE
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Slutinstans  


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2021-06-14 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 49 


 


§ 140 Valärende - avsägelse Ulrika Glans (M) som ledamot i bygg-och 


miljönämnden och som ersättare i kommunstyrelsen KS/2021:323 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Entledigar Ulrika Glans (M) från sitt uppdrag som ledamot i Bygg- och 


miljönämnden och som ersättare i kommunstyrelsen från 2021-07-01. 


• Utser Erik Kalmar (M) till ny ledamot i Bygg- och miljönämnden från 2021-07-01. 


• Förslag på ny ersättare till kommunstyrelsen ges vid kommunfullmäktiges 


nästkommande sammanträde. 
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 


Ulrika Glans (M) inkom 2021-05-10 med en skrivelse där hon begär om att bli entledigad från 


sina uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden och som ersättare i kommunstyrelsen 


från 2021-07-01. 


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Ulrika Glans (M) 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Stephan Bergman (M) föreslår att utse Erik Kalmar (M) till ny ledamot i Bygg- Och 


miljönämnden. 


Stephan Bergman (M) ber om att få återkomma med förslag på ersättare till 


kommunstyrelsen. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Bergmans (M) förslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Gislaveds kommun 


Hemsidan 


Erik Kalmar (M) 


Status 


Pågående 
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§ 141 Valärende - Avsägelse från Monica Fredin (S) för samtliga 


uppdrag KS/2021:155 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Ny ersättare till styrelsens för Tranemo Utvecklings AB (TUAB) utses vid 


nästkommande sammanträde. 
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 


2021-03-02 inkom Monica Fredin (S) med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från 


samtliga av hennes uppdrag.  


2021-03-16 utsåg fullmäktige Sven-Olof Andersson (S) till ny ledamot i styrelsen för Tranemo 


Utvecklings AB (TUAB). Fullmäktige behöver utse en ny ersättare till styrelsen efter Sven-


Olof Andersson (S). 


Beslutsunderlag 


Avsägelse från förtroendeuppdrag – Monica Fredin (S) 


KF §110, 2021-05-10 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Eva-Karin Haglund (S) återkommer vid nästkommande sammanträde med förslag. 


Status 


Pågående 
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§ 142 Valärende - avsägelse Anna Letth (SD) som ledamot i Demokrati 


- och Visionsberedningen KS/2021:204 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Utser Maria Jarlsgård (SD) till ny ledamot i Demokrati- och Visionsberedningen 


(DVB).  
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 


Anna Letth (SD) inkom 2021-03-24 med en skrivelse där hon begär om att bli entledigad från 


sitt uppdrag som ledamot i Demokrati- och visionsberedningen (DVB). 


2021-04-19 entledigades Anna Letth (SD) från sitt uppdrag.  


Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot till Demokrati- och visionsberedningen (DVB). 


Beslutsunderlag 


KF §111, 2021-05-10 


Avsägelse från Anna Letth (SD) 


Föredragning och debatt 


Wajdi-Louis Azouri (SD) föreslår att utse Maria Jarlsgård (SD) till ny ledamot i Demokrati- 


och Visionsberedningen (DVB). 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt förslaget. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Hemsidan 


Medborgarservice- och processtöd 


HR-funktionen 


Status 


Avslutat 
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§ 143 Valärende - avsägelse Ann Blomquist Ölander (KD) som 


ersättare i kommunfullmäktige KS/2021:357 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Entledigar Ann Blomquist Ölander (Kd) från sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige. 


• Begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen efter Ann Blomquist Ölander (Kd). 
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 


Ann Blomquist Ölander (Kd) har 2021-05-24 inkommit med en skrivelse där hon begär om 


att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Ann Blomquist Ölander (Kd) 


Beslutet skickas till 


Länsstyrelsen 


Status 


Pågående 
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§ 144 Valärende - avsägelse Marianne Andersson (C)  som ersättare i 


kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt ledamot i 


äldreberedningen KS/2021:345 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Entledigar Marianne Andersson (C) från sina uppdrag som ersättare i 


kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt som ledamot i äldreberedningen. 


• Begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen efter Marianne Andersson (C). 


• Utser Viktoria Haraldsson (C) till ny ledamot i äldreberedningen. 


• Återkommer med förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen vid fullmäktiges 


nästkommande sammanträde. 
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 


Marianne Andersson (C) har 2021-05-24 inkommit med en skrivelse där hon begär om att bli 


entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 


samt ledamot i äldreberedningen.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Marianne Andersson (C) 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Christoffer Andersson (C) föreslår att utse Viktoria Haraldsson (C) till ny ersättare i 


äldreberedningen. 


Christoffer Andersson (C) ber om att få återkomma med förslag på ny ersättare till 


kommunstyrelsen vid fullmäktiges nästkommande sammanträde. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Anderssons (C) förslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Hemsidan 


HR-funktionen 


Medborgarservice- och processtöd 


Status 


Pågående 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2021-06-14 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 54 


 


§ 145 Valärende - Avsägelse från Fredrik Risby (Kd) för samtliga 


uppdrag KS/2021:343 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Entledigar Fredrik Risby (Kd) från sina uppdrag som ledamot och ordförande i 


Tranemo Utvecklings AB (TUAB), ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 


krisledningsnämnden. 


• Begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen efter Fredrik Risby (Kd). 


• Ger valberedningen i uppdrag att bereda ärendet för val av ny ordförande till 


Tranemo Utvecklings AB (TUAB). 


• Förslag på ny ersättare till krisledningsnämnden ges vid fullmäktiges nästkommande 


sammanträde. 
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 


Fredrik Risby (Kd) har 2021-05-21 inkommit med en skrivelse där han begär om att bli 


entledigad från samtliga av sina uppdrag.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Fredrik Risby (Kd) 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Eva-Karin Haglund (S) ber om att få återkomma med förslag på ny ersättare till 


krisledningsnämnden vid fullmäktiges nästkommande sammanträde. 


Beslutet skickas till 


Hemsidan 


HR-funktionen 


Länsstyrelsen 


Medborgarservice- och processtöd 


Status 


Pågående 
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§ 146 Valärende - avsägelse Erene Bertilsson (Kd) som ersättare i 


kommunstyrelsen KS/2021:374 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Entledigar Erene Bertilsson (Kd) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 


• Utser ChrisTina Yngvesson (Kd) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
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 


Erene Bertilsson (Kd) inkom 2021-06-07 med en skrivelse där hon begär om att bli entledigad 


från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i omsorgsutskottet.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Erene Bertilsson (Kd) 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Brigitte Barenfeld (Kd) föreslår att utse ChrisTina Yngvesson (Kd) till ny ersättare i 


kommunstyrelsen. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Barenfelds (Kd) förslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


HR-funktionen 


Hemsidan 


Medborgarservice- och processtöd 


Status 


Pågående 
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§ 147 Ändring av sammanträdestid, kommunfullmäktiges 


sammanträde oktober 2021  


Kommunfullmäktiges beslut 


• Kommunfullmäktiges sammanträde 25e oktober 2021 tidigareläggs till kl 14.00. 
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.  


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande föreslår att tidigarelägga fullmäktiges sammanträde 25e oktober till kl 14.00. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Hemsidan 


Lex 


Status 


Avslutat 
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§ 148 Information från kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen. 
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 


Kommunfullmäktige får information om; 


- Brandskydd Centralen 


- Upphandling av Grönyteskötsel som är tilldelat till Tranemo Trädgårdstjänst. 


- Tecknar avtal om exploatering och utveckling av Mejeribacken med RE Equity Fond, 


avtalstid om 1 år 


- Tecknat nytt avtal med Bergkvara Buss 


Föredragning och debatt 


Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredra ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2021-06-14 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 58 


 


§ 149 Delgivningar KS/2021:34, VN/2021:7 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen. 
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 


Kommunfullmäktige delges följande handlingar; 


- Synpunkt/klagomål om störande sidoljud under kommunfullmäktiges sammanträde 


- Protokoll VN 2021-05-25 


Status 


Avslutat 
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§ 150 Rapport från beredningar  


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen. 
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 


Information ges om pågående arbete i Demokrati- och visionsberedningen (DVB), den 


tillfälliga arvodesberedningen och den tillfälliga äldreberedningen. 


Föredragning och debatt 


Beredningsledarna Johanna Persson (L), Marita Nordin (S) och Ann-Christine Simonsson (C) 


föredrar ärendet. 


Status 


Pågående 
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Ledamöter 


 


Närvaro 


 


Omröstning 


1 


 


Omröstning 


2 


 


Omröstning 


3 


 


Omröstning 


4 


1. Eva-Karin Haglund (S) 


 


 


I 


    


2. Bo Haarala (S) 


 


 


I 


    


3. Rose Torkelsson (S) 


 


 


I 


    


4. Göran Björk (S) 


 


 


I 


    


5. Lena Eksberg (S) 


 


 


I 


    


6. Anders Brolin (S) 


 


 


I 


    


7. Tatjana Dujin Peterson (S) 


 


 


I 


    


8. Mari Kockali (S) 


 


 


I 


    


9. Kerstin Karp Alf (S) 


 


 


I 


    


10. Eija Qvist (S) 


Marita Nordin (S) 


 


I 


    


11. Leif Gustavsson (S) 


 


 


I 
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12. Johnny Ohlsson (S) 


Jan-Erik Svenningsson (S) 


 


I 


    


13. Erene Bertilsson (KD) 


 


 


I 


    


14. Fredrik Risby (KD) 


Brigitte Barenfeld (Kd) 


 


I 


    


15. Robin Kaas (V) 


 


 


I 


    


16. Jonas Blank (V) 


 


 


I 


    


 


17. Caroline Bergmann (MP) 


 


 


I 


    


18. Lennart Haglund (C) 


 


 


I 


    


19. Christoffer Andersson (C) 


 


 


I 


    


20. Torbjörn Edgren (C) 


§§115-127, §§129-150 


Ann-Christine Simonsson 


§128 


 


I 


    


21. Cecilia Valbrant (C) 


 


 


I 


    


22. Fredrik Larsson (C) 


§§127-§§150 


Ann-Christine Simonsson (C) 


§§115-126 


 


I 


    


23. Emelie Romland (C)  


I 
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24. Crister Persson (C) 


 


 


I 


    


25. Stephan Bergman (M) 


 


 


I 


    


26. ChrisTina Yngvesson 


(oberoende (M)) 


 


 


I 


    


27. Birgitta Olander 


(oberoende (M)) 


 


 


I 


 


    


28. Kathleen Wireklev (M) 


 


 


I 


    


29. Ellinor Liljegren Kalmar 


(M) 


 


 


I 


    


30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 


 


 


I 


    


31. Jan Hagberg (SD) 


 


 


 


    


32. Anna Letth (SD) 


 


 


I 


    


33. Ivan Letth (SD) 


 


 


I 


    


34. Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


 


I 
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35. Karin Ljungdahl (C) 


 


 


I 


    


36. Ana Alvarez-Björk (L) 


 


 


I 


    


37. Ulf Thifors (S) 


 


 


I 


    


 


 


 










