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Underskrift   Protokollet signeras digitalt 
  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
d4

85
10

c0
-7

7d
f-

41
6c

-b
32

c-
21

ac
f2

9c
5b

c4



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-25 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 
 

Innehållsförteckning 

§ 178 Anmälningsärende från Krisledningsnämnd KLN/2021:2 ................................................ 4 

§ 179 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:509, KS/2021:511, KS/2021:433, 
KS/2021:508 ........................................................................................................................................... 5 

§ 180 Inkomna interpellationer och frågor KS/2021:547 ............................................................... 6 

§ 181 Svar - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo KS/2020:361............................ 7 

§ 182 Svar - Medborgarförslag om en frisbeegolfbana i Tranemo kommun KS/2020:460..... 9 

§ 183 Svar - Medborgarförslag om crossbana för cyklar i Länghem KS/2020:400 ................. 11 

§ 184 Svar - Medborgarförslag om att flytta konstverk från Solbacken till Centralen 
KS/2019:577 ......................................................................................................................................... 13 

§ 185 Svar - Medborgarförslag om mer biologisk mångfald i kommunen KS/2020:273 ...... 15 

§ 186 Svar - Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo KS/2019:186 .............................. 18 

§ 187 Svar - Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor i grundskolan - 
Moderaterna KS/2020:644 ................................................................................................................. 20 

§ 188 Svar - Motion om omställningsstöd KS/2021:96 ................................................................ 23 

§ 189 Delårsbokslut 2021, tertial 2 KS/2021:342, KS/2021:499 .................................................... 25 

§ 190 Verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet 2022 KS/2021:472 ............................. 27 

§ 191 Budget 2022-2024 KS/2021:342, TFAB/2021:1, TFAB/2021:13, KS/2021:428 .................... 29 

§ 192 Uppföljningsrapport internkontroll 2021 KS/2021:451 .................................................... 36 

§ 193 Värdeöverföring inom Tranemo kommuns bolagskoncern TFAB/2021:9 .................... 38 

§ 194 Utredning, Hedersrelaterat våld och förtryck KS/2021:124 ............................................. 42 

§ 195 Arkivreglemente KS/2021:417 ............................................................................................... 44 

§ 196 Sammanträdestider 2022 KS/2021:479 .................................................................................. 46 

§ 197 Motioner och medborgarförslag under beredning 2021 KS/2021:82 .............................. 47 

§ 198 Valärende - avsägelse Robert Bertilsson (KD) som ersättare i kommunfullmäktige 
KS/2021:432 ......................................................................................................................................... 49 

§ 199 Delgivningar KS/2021:136, KS/2021:527, KS/2021:34 ......................................................... 50 

§ 200 Information från revisorerna ................................................................................................. 51 

§ 201 Rapport från beredningarna .................................................................................................. 52 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
d4

85
10

c0
-7

7d
f-

41
6c

-b
32

c-
21

ac
f2

9c
5b

c4



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-25 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 4 
 

 

§ 178 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 2021-10-07 

Föredragning och debatt 
Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 
Avslutat 
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§ 179 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:509, 
KS/2021:511, KS/2021:433, KS/2021:508 

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. 
Elisabeth Pettersson har lämnat ett medborgarförslag om papperskorgar i Länghem, Ewa 
Lundahl har lämnat ett medborgarförslag om industriskorsten i Tåstarp, Stina Svensson har 
lämnat ett medborgarförslag om Järnvägsgatan och Boråsvägen vid Länghemskolan och 
Cenneth Cedergren har lämnat ett medborgarförslag om åtgärder för ökning av 
befolkningsmängden. 

Beslutsunderlag 
KS/2021:509 Medborgarförslag om papperskorgar i Länghem 
KS/2021:511 Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten i Tåstarp 
KS/2021:433 Medborgarförslag om Järnvägsgatan och Boråsvägen vid Länghemsskolan 
KS/2021:508 Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmänden 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Stratsys 
TPB 

Status 
Pågående 
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§ 180 Inkomna interpellationer och frågor KS/2021:547 

Kommunfullmäktiges beslut 
• 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 
Wajdi-Louis Azouri (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
biblioteket/Centralen. 
Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) svarar med hänvisning till kommande 
utredning som ska redovisas på fullmäktiges sammanträde i december. 

Beslutsunderlag 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om biblioteket/Centralen 

Föredragning och debatt 
Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar frågan. 
Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på frågan och deltar i 
debatt. 
Wajdi-Louis Azouri (SD) deltar i debatt.   

Status 
Avslutat 
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§ 181 Svar - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo 
KS/2020:361 
 

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 discgolf förening har startats och som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en 
discgolfbana som skall stå klar i sommar. Kommunen har på olika sätt bidragit till projektet 
utan att belasta kommunens ekonomi när det gäller varken kostnader för anläggandet eller 
underhåll. Därmed har förslagsställarens önskan blivit verklighet. 

Sammanfattning av ärendet 
En discgolf förening har startats som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en 
discgolfbana som skall stå klar i sommar. 
Avtal är tecknat om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte att 
belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll. 
Förslagsställaren är inte involverad i projektet men får tack vare det här initiativet sin önskan 
förverkligad. 

Ärendet 
Anthon Lundgren har 2020-07-10 lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en 
frisbeegolfbana (discgolf) i Tranemo. Förslagsställaren anser att en frisbeegolfbana skulle 
passa bra runt sjön. Då många promenerar runt Tranemo sjön och det är populär och vara 
ute i naturen så skulle det passa bra att anlägga en bana här. Vidare tror förslagsställaren att 
det inte borde vara en jättekostnad för kommunen och anser att Centralen skulle kunna vara 
ett ypperligt ställa att kanske hyra frisbees och hämta scorekort.  
Förvaltningen har kontaktat förslagsställaren och informerat om att en discgolf bana är på 
gång i Tranemo och han har därmed inte har något att tillägga. 
 
Under tiden som utredning pågått har det kommit in förfrågan från annat håll om hjälp att 
teckna avtal om upplåtelse av kommunal mark i Hembygdsparken Tranemo för att anlägga 
en discgolfbana (samma sak som frisbeegolf). En discgolf förening har startats som med 
hjälp av privata finansiärer nu anlägger en discgolfbana som skall stå klar i sommar. Avtal är 
tecknat med föreningen om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte 
att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll. 
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Tjänstepersoner från Samhällssektionen har varit behjälpliga med vilka hänsyn och regler 
som behöver följas för att föreningen skall kunna anlägga och bedriva sin verksamhet. 
 
Kort information om discgolf 
Svenska Frisbeesportförbundet (även discgolf) är med i Riksidrottsförbundet (RF) sedan 
1983. I Sverige finns ett hundratal banor av varierande svårighetsgrad och kvalité. Banorna 
har vanligtvis 9 eller 18 korgar (hål). 
Spelets grundidé är att med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. Korgen, 
även kallad kedjehål, är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp 
discen så att den faller ner i korgen. 
Discgolf är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Till en början klarar 
man sig bra med en till tre olika discar. Den som hållit på lite längre använder många olika 
discar med varierande flygegenskaper, t.ex. en driver, midrangedisc och en putter. Det är en 
relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem som helst 
eftersom den inte är inhägnad. 

Ekonomisk påverkan 
Förslagsställaren är inte involverad i projektet. Tack vare Tranemo discgolf förening kommer 
projektet inte att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller 
underhåll.  

Barnkonventionen  
Discgolf är en relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem 
som helst eftersom den inte är inhägnad. Fritid kommer troligen kunna låna ut discar till 
barn och unga med någon form av lånesystem.  

Beslutsunderlag 
KS §202, 2021-09-20 
AU §124, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelsen 2021-07-13 
KS/2020:361 - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 182 Svar - Medborgarförslag om en frisbeegolfbana i Tranemo 
kommun KS/2020:460 
 

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 discgolf förening har startats och som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en 
discgolfbana som skall stå klar i sommar. Kommunen har på olika sätt bidragit till projektet 
utan att belasta kommunens ekonomi när det gäller varken kostnader för anläggandet eller 
underhåll. Därmed har förslagsställarens önskan blivit verklighet. 

Sammanfattning av ärendet 
En discgolf förening har startats som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en 
discgolfbana som skall stå klar i sommar. 
Avtal är tecknat om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte att 
belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll. 
Förslagsställaren är inte involverad i projektet, men har tack vare det här initiativet fått sin 
önskan förverkligad. 

Ärendet 
Ludwig Hedin har 2020-09-16 lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en 
frisbeegolfbana (discgolf) i Tranemo. Förvaltningen har kontaktat förslagsställaren och 
informerat om att en discgolf bana är på gång i Tranemo och han har därmed inte har något 
att tillägga. 
 
Under tiden som utredning pågått har det kommit in förfrågan från annat håll om hjälp att 
teckna avtal om upplåtelse av kommunal mark i Hembygdsparken Tranemo för att anlägga 
en discgolfbana (samma sak som frisbeegolf). En discgolf förening har startats som med 
hjälp av privata finansiärer nu anlägger en discgolfbana som skall stå klar i sommar. Avtal är 
tecknat med föreningen om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte 
att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll. 
Tjänstepersoner från Samhällssektionen har varit behjälpliga med vilka hänsyn och regler 
som behöver följas för att föreningen skall kunna anlägga och bedriva sin verksamhet. 
 
Kort information om discgolf 
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Svenska Frisbeesportförbundet (även discgolf) är med i Riksidrottsförbundet (RF) sedan 
1983. I Sverige finns ett hundratal banor av varierande svårighetsgrad och kvalité. Banorna 
har vanligtvis 9 eller 18 korgar (hål). 
Spelets grundidé är att med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. Korgen, 
även kallad kedjehål, är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp 
discen så att den faller ner i korgen. 
Discgolf är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Till en början klarar 
man sig bra med en till tre olika discar. Den som hållit på lite längre använder många olika 
discar med varierande flygegenskaper, t.ex. en driver, midrangedisc och en putter. Det är en 
relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem som helst 
eftersom den inte är inhägnad. 

Ekonomisk påverkan 
Förslagsställaren är inte involverad i projektet som nu genomförs av discgolf föreningen och 
kommer inte att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller 
underhåll.  

Barnkonventionen  
Discgolf är en relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem 
som helst eftersom den inte är inhägnad. Fritid kommer troligen kunna låna ut discar till 
barn och unga med någon form av lånesystem.  

Beslutsunderlag 
KS §203, 2021-09-20 
AU §125, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelsen 2021-07-15 
KS/2020:460 - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 183 Svar - Medborgarförslag om crossbana för cyklar i Länghem 
KS/2020:400 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget antas 
 

Ärendet 
Susanne Ljunggren har 2020-08-16 lämnat ett medborgarförslag om åtgärd i ett skogsområde 
i centrala Länghem. Susanne vill att området ska göras iordning till en crossbana för cyklar 
eller att skogsområdet gallras och får en parkliknande karaktär. Det framkom även att någon 
har slängt komposthögar som medför illaluktande i skogsområdet. 
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-06-30 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. I samband med kontakten framkom att skogsområdet det 
handlar om ingår i kommunens gröna skogsbruksplan och vid kontroll i planen föreslås 
gallring av hela området i planperioden. 
 
Förvaltningen kommer inom ett år genomföra en skogsgallring med avsikt att skapa en 
parkliknande miljö i enighet med vad medborgarförslaget önskar. Förvaltningen kommer 
även montera upp informationsskylt om att avstjälpning av trädgårdsavfall är förbjudet i 
skogen. 

Ekonomisk påverkan 
Avverkningen förväntas ge ett positivt ekonomiskt tillskott.   

Barnkonventionen  
Har ingen negativ påverkan i ärendet. 

Beslutsunderlag 
KS §204, 2021-09-20 
AU §126, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelse Skogsområde centralt i Länghem 2021-06-30 
Medborgarförslag om crossbana för cyklar i Länghem 
Skogsområde i Länghem 

Beslutet skickas till 
Susanne Ljunggren 
Samhällssektionen 
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Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 184 Svar - Medborgarförslag om att flytta konstverk från Solbacken 
till Centralen KS/2019:577 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget antas 

 
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 

Förvaltningen behöver flytta all konst från Solbacken under den tid nya Solbacken byggs och 
antar medborgarförslag om att flytta Bengt Gustafssons verk, En association- ett liv från 
Solbacken i Länghem till Centralen under tiden byggnationen pågår.  

Ärendet 
Gunilla Gustafsson har 2019-11-21 lämnat ett medborgarförslag om att flytta Bengt 
Gustavssons verk, En association- ett liv från Solbacken i Länghem till Centralen i Tranemo. 
Förslagsställaren anser att konstverket är ett av de finaste verken konstnären har gjort och att 
fler ska kunna ta del av det nu när Solbacken ska rivas och byggas på nytt. Förvaltningen har 
vid flera tillfällen varit i kontakt med Gunilla Gustafsson för att ge henne tillfälle att utveckla 
sitt förslag. Kultur har tillsammans med verksamheten på Solbacken dokumenterat konsten. 
Den har märkts, emballerats och magasinerats i kommunens olika förråd och kommer att 
vara där till dess att nya Solbacken är byggd. Förvaltningen har kommunicerat förslaget med 
verksamheten på Solbacken, föreningar i Länghem och Pär Gustafsson, som är medskapare 
av konstverket En association- ett liv. Alla är överens att konstverket ska tillbaka till 
Länghem när nya Solbacken är byggd. Pär Gustafsson meddelar dessutom att hans far och 
medskapare Bengt Gustafsson ville inte att konstverket flyttades från Länghem.  

Detta har meddelats förslagsställaren och hon förstår och är nöjd med tidsbegränsad flytt av 
konstverket.    

Ekonomisk påverkan 
Kostnader för installationen av konstverket på Centralen tas från samhällssektionens budget.   

Barnkonventionen  
Konst och kultur är viktigt för alla men särskilt för barn och unga. Det kan stimulera fantasi, 
vidga perspektiv och träna färdigheter och uttryckssätt. Öppna nya världar helt enkelt. 
Kultur i Tranemo tänker göra ett antal evenemang kring konstverket för allmänheten och 
särskilt för barn.  
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Beslutsunderlag 
KS §205, 2021-09-20 
AU §127, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelsen 2021-08-03 
KS/2019:577 - Medborgarförslag om att flytta konstverk från Solbacken till Centralen  

Beslutet skickas till 
Gunilla Gustafsson  
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 185 Svar - Medborgarförslag om mer biologisk mångfald i 
kommunen KS/2020:273 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar delvis medborgarförslaget. 

 
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 
Katarina Nyman har 2020-05-14 lämnat ett trevligt och ambitiöst medborgarförslag med 
önskemål om mer biodling, ängar, fruktträd, buskar, finare mötesplats på Limmared torg 
och en allmän uppmuntran om fler mötesplatser för folkhälsa och rekreation riktat till 
tätorten i Limmared och övriga kommunen. 
Kommen ser att delar av förslaget bör genomföras, enligt följande: 

• Antar förslaget gällande biodling genom att öppna upp möjligheten för medborgare 
som önskar upplåta mark för bikupor på kommunal mark. 
 

• Avslår förslaget om att kommunen ska driva biodling.  
 

• Antar delvis förslaget kring gräsmattor där kommunen idag jobbar med att 
omvandla vissa gräsmattor till slaghacksytor.  

 
• Avslår förslaget om plantering kring fruktträd till dess att kommunen utrett 

möjligheten.  
 

• Antar delvis förslaget om fler mötesplatser genom att sätta ut bänkar. 
 
 
Översiktsplan 
Tranemo kommun började under 2021 att ta fram en ny Översiktsplan där delar av förslagen 
i medborgarförslaget kan komma till nytta för hur kommunen kan jobba strategiskt med sina 
grönytor.  
 
Grönyteskötsel 

Tranemo kommun jobbar strategisk i frågor kring grönyteskötsel. Bland annat lägger 
kommunen om delar av det som föreslagits i medborgarförslaget.  Gräsmattor är tänkt att bli 
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slaghacks ytor (dvs ytor som slås bara någon gång om året) för att bli mer ängs lika. Det 
sparar in både bränsle och transporter samtidigt som vi gynnar insektslivet. 

Gällande plantering av fruktträd tar kommunen med sig förslaget för framtida planering. 
Förslaget kräver dock vidare utredning.  

Det finns företag som hyr ut bikupor men det är ofta förknippat med en kostnad. Tranemo 
kommun ställer gärna upp att hitta lösningar för medborgare som önskar att upplåta mark 
för bikupor. 

Flera bänkar har satts ut i våra områden i kommunen och vi jobbar aktivt med att höja nivån 
på den tätortsnära skogen för att skapa trevliga miljöer. 

 
Marknadsföring 
Idag marknadsför Tranemo kommun, ihop med Svenljunga kommun, den vackra och stilla 
natur som finns i kommunen på http://svenljungatranemo.se. Där kan alla ta del av 
outdoor/utomhus-upplevelser som inspirerar fler att ge sig ut i naturen. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Katarina 2021-06-23 för att ge förslagsställaren tillfälle att 
utveckla sitt förslag. Katarina var nöjd med svaren och önskar inte vidareutveckla sitt 
förslag. 

Ekonomisk påverkan 
Utplacering av bikupor kan vara förknippat med en ekonomisk kostnad som det idag inte 
finns kommunala medel avsatta för. Förvaltningen tar med sig kostnaden för bikupor i 
kommande budgetarbete.  

Barnkonventionen  
Medborgarförslaget ses endast ha en positiv effekt ur ett barnrättsligt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
KS §206, 2021-09-20 
AU §128, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelsen 2021-06-22 
Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Katarina Nyman förslagsställare 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 186 Svar - Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo KS/2019:186 
 

Kommunfullmäktige beslut 
• Medborgarförslaget antas delvis. 
• Förvaltningen får i uppdrag att samverka med föreningen om att anlägga 

hundrastgård. 
 
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 
Förvaltningen har varit i kontakt med frågeställaren och för en dialog om att hundägarna 
som kan ta på sig ansvaret för driftkostnader samt ta fram ett kostnadsförslag för 
iordningställandet av en hundrastgård, medan kommunen stöttar med lämplig plats för 
ändamålet. 

Ärendet 
Ett medborgaförslag har inkommit 2019-03-16 från Johanna Nydén om att kommunen skall 
anlägga en hundrastgård i Tranemo tätort. 
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2019-05-13 för att säkerställa att 
önskemålen ej missuppfattas. Överenskommelse träffades om att Johanna ska skicka in 
komplettering vad gäller önskemål om plats mm. Komplettering inkom 2019-06-17 och 
innehåller en namnlista på personer som uttrycker behovet av en hundrastgård samt en 
skrivelse med önskemål om geografisk placering. 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Tranemo. 
Tittar man på kommuner i närområdet så har tex Borås Stad, Värnamo kommun och Marks 
kommun samtliga hundrastgårdar, dock drivs vissa ideellt.  
Storleken på en hundrastgård bedöms vara minst ca 30x20 meter och inhägnad med staket 
som är minst 1,20 meter högt. Underlaget i inhägnaden är vanligtvis gräs. 
Önskemål om lämplig plats för uppförande av hundrastgård är på fastigheten Gudarp 
24:188 som kommunen äger och är belägen mellan gamla järnvägsbanken och 
hembygdsföreningen. Området är lämpligt då risken för att verksamheten skall uppfattas 
störande är försumbar. Området är lättillgängligt och parkeringsplatser finns i direkt 
anslutning till det tilltänkta området. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
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Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv 

Beslutsunderlag 
KS §207, 2021-09-20 
AU §129, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo 
Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo 

Beslutet skickas till 
Johanna Nydén 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 187 Svar - Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor i 
grundskolan - Moderaterna KS/2020:644 
 

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 
Helt nya regler för skolskjuts antogs 2018 och reviderades 2019. Dagens regler är därmed 
grundligt genomgångna och uppdaterade i närtid. Att som motionen föreslår höja 
servicenivån ytterligare ses inte rimligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2017-09-25 (KS/2017:668) beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en översyn av skolskjutsreglemente och delegeringsordning samt framtagande av 
tillämpningsregler parallellt med att den nya upphandlingen av skolskjuts genomförs. Detta 
genomfördes och nya skolskjutsregler etc. antogs 2018-04-16. Inte långt därefter fick 
förvaltningen återigen genom Allmänna utskottet 2018-11-29 (KS/2018:742) i uppdrag att se 
över skolskjutsreglementet i sin helhet igen samt att särskilt se över konsekvenserna för 
eventuella förändringar gällande bland annat 

- Förändrade avståndsregler mellan hem och hållplats 

- Förtydligande av reglerna för Vinterskjuts 

- Förtydligande av reglerna för Resa i mån av plats 

Dessa reviderade regler för skolskjuts och andra elevresor antogs sedan 
2019-04-29 av kommunstyrelsen och är nu gällande regler. 

Ärendet 
Lennart Haglund (C) och Stefan Bergman (M) m.fl. har 2020-12-10 lämnat en motion 
angående att göra en översyn av regler för skolskjuts med mål att i reglerna sänka den 
maximala restiden för elever i F-6. Förslagsställarna anser att nuvarande regler tillåter för 
långa resor. 
Förvaltningen har kontaktat Lennart Haglund och Stefan Bergman 21-09-02 för att ge 
motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag. Inga ytterligare anförande har inkommit. 
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Idag har vi inga elever som närmar sig maxtiden och vi har heller inga undantag som 
tillämpas. Förvaltningens ekonomi är ansträngd och att i detta läget höja ambitionsnivån på 
ett sätt som skulle vara kostnadsdrivande känns inte relevant. Till detta ska nämnas att 
Tranemo redan idag har en nettokostnadsavvikelse gällande skolskjuts på ca 8 mnkr. 
Dessutom har förvaltningen lagt ner mycket tid på översyn av dessa regler under 2017, 2018 
och 2019 så reglerna är väl genomgångna, uppdaterade och omvärldsbevakade. De regler vi 
har idag är generösa vilket också lyser igenom med nettokostnadsavvikelsen. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ingen förändring genomförs. 

Beslutsunderlag 
KS §226, 2021-10-11 
LU §53, 2021-09-23 
Tjänsteskrivelsen 2021-09-02 
Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor 
Protokollsutdrag KF 2020-12-14 

Föredragning och debatt 
Lennart Haglund (C) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Haglund (C) yrkar på att motionen ska antas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Haglunds (C) yrkande och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång, 
Ja-röst för avslag till motionen 
Nej-röst för bifall till Haglunds (C) yrkande 

Omröstningsresultat (Närvaro- och omröstningslista 7/2021, omröstning 1) 
Med 21 Ja-röster för avslag till motionen mot 14 Nej-röster för bifall till Haglunds (C) 
yrkande beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 188 Svar - Motion om omställningsstöd KS/2021:96 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar motionen i den del som handlar om att se över avtalet och återkomma med 

nytt förslag. 
 
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 
ChrisTina Yngvesson och Birgitta Olander har 2021-01-26 lämnat en motion angående vidare 
utredning om omställningsbidrag till förtroendevalda. 
 
Förslagsställaren anser att fullmäktige ska ger i uppdrag till personalavdelningen att gå 
igenom avtalet (OPL-KL 18 som fullmäktige antog 2019) för att utforma ett nytt förslag. Det 
nya förslaget ska sändas ut på remiss till partigrupperna innan nytt beslut fattas. 
Förslagsställarna anser även att inga omställningsbidrag ska kunna sökas förrän nytt beslut 
är fattat i detta ärende.   
 
Förvaltningen var i kontakt med Christina Yngvesson och Birgitta Olander 2021-08-31 för att 
ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Arvodesberedningen har av fullmäktiges presidium fått i uppdrag att se över 
arvodesreglementet. I nuvarande arvodesreglemente finns bestämmelser om 
omställningsstöd och pensionsförmåner, som stämmer överens med det antagna avtalet. I 
samband med att beredningen tar fram ett nytt arvodesreglemente kommer även delen om 
omställningsstöd och pensionsförmåner att ses över vilket innebär att även avtalet kommer 
att behöva revideras. Av den anledningen anser förvaltningen att motionen bör antas i de 
delar som handlar om att se över avtalet och utforma ett nytt förslag.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet kan ge en ekonomisk påverkan beroende på hur avtalet utformas efter revidering.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
KS §223, 2021-10-11 
AU §137, 2021-09-23 
Motion om omställningsstöd 
Tjänsteskrivelse om svar på motion om omställningsstöd 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-08 § 3 

Beslutet skickas till 
ChrisTina Yngvesson 
Birgitta Olander    
Servicesektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 189 Delårsbokslut 2021, tertial 2 KS/2021:342, KS/2021:499 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Delårsbokslutet godkänns.  

• Förvaltningen får fortsatt i uppdrag att vidta åtgärder för att sektionerna långsiktigt 
når en budget i balans.  

• Noterar ekonomisk uppföljning från Tranemo Utvecklings AB (TUAB) och Tranemo 
Forum AB (TFAB). 

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 kommun prognosticerar ett balansresultat om 19,1 mnkr vilket är 7,2 mnkr bättre 
än budget och 5,2 mnkr bättre än föregående prognos. Jämfört med budget är 
skatteunderlaget starkare vilket påverkar intäkterna positivt, samtidigt som sektionernas 
underskott minskat från -5,8 mnkr till – 3,4 mnkr och pandemirelaterade kostnader är lägre 
än tidigare beräknat. 
Koncernens bolag prognosticerar ett samlat underskott på -0,8 mnkr: (Tranemo bostäder -1,4 
mnkr, Tranemo Forum -0,2 mnkr, Tranemo Utvecklings +0,8 mnkr) 
Kommunen har färre årsarbetare (50 st.) och lägre sjukfrånvaro (1,1 %) än vid samma period 
föregående år, merparten av de anställda är kvinnor (83 %).  
Då två av kommunens fyra övergripande verksamhetsmål samt tre av de fem finansiella 
målen prognostiseras att uppfyllas är den samlade bedömningen att kommunen inte fullt, 
utan enbart delvis, kommer uppnå god ekonomisk hushållning vid årsskiftet utifrån ett 
ekonomi- och verksamhetsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar ej barn.  

Beslutsunderlag 
KS §219, 2021-10-11 
BU §14, 2021-09-27 
Tjänsteskrivelse 2021-09-23 
Delårsbokslut Tranemo kommun 2021 
TUAB Månadsuppföljning 202108 
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RR och BR TFAB T2 2021 
Missiv revisorernas bedömning delår 2021 Tranemo 
Tranemo kommun – Rapport delårsgranskning 2021 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och revisorernas ordförande Bengt 
Melkersson (C) föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Anders Brolin (S) och Lennart Haglund (C) deltar i debatt. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Kommunrevisionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Avslutat 
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§ 190 Verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet 2022 
KS/2021:472 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2022. 

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 
Verksamhetsplanen ska godkännas med hänvisning till folkhälsoavtalet mellan Tranemo 
kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2021 – 2024. 

Ärendet 
Varje år görs en verksamhetsplan för kommande år gällande folkhälsoarbetet i Tranemo 
kommun. Nationellt styrs folkhälsoarbetet utifrån det övergripande målet för Sveriges 
nationella folkhälsopolitik ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation”. Ett tydligt fokus läggs på 
jämlik hälsa. Gemensamma prioriteringar läggs på barn och unga samt äldre. Prioriterade 
områden är tidiga insatser och samverkan. Verksamhetsplanen bygger på både regionala och 
kommunala styrdokument.  

Ekonomisk påverkan 
Enligt avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt folkhälsoarbete 
erhåller Tranemo kommun 14 kronor per invånare från Västra Götalandsregionen för att 
bedriva ett lokalt folkhälsoarbete. För 2022 innebär det en summa på 166 390 kronor.  

Barnkonventionen  
Barn och unga är en prioriterad grupp för folkhälsoarbetet utifrån flera dimensioner och 
aspekter. Verksamhetsplanen med dess inriktning är därmed positiv utifrån ett 
barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
KS §216, 2021-10-11 
BU §16, 2021-09-27 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Verksamhetsplan folkhälsa 2022 
Budgetöversikt lokalt folkhälsoarbete 2022 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningsstaben 
Lars Paulsson, VGR: lars.paulsson@vgregion.se 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige.  

Status  
Avslutat 
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§ 191 Budget 2022-2024 KS/2021:342, TFAB/2021:1, TFAB/2021:13, 
KS/2021:428 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Budgeten återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med 

en konsekvensanalys av lärandesektionens driftsbudget. 
• Antar en är oförändrad kommunalskattesats som uppgår till 21,50 %. 
• Noterar budget 2022 och strategidokument för Tranemo Utvecklings AB (TUAB). 
• Noterar Tranemo Forums Strategidokument för 2022-2024 och budgetförslag för 

2022. 
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 
Ärendet budget 2022–2024 för Tranemo kommun innehåller:  
• God ekonomisk hushållning  
• Resultatbudget  
• Driftsbudget  
• Investeringsbudget  
• Låneramar & borgensförbindelser  
 
Utgångspunkten för budget 2022–2024 är nu gällande budget (2021–2023) samt beslutad 
resursfördelningsmodell. 
 
Pensioner  
Tranemo kommun redovisar idag pensioner enligt den så kallade fullfondsmodellen. Detta 
strider mot lagstiftningen och påverkar kommunens räkenskaper där resultatet de senaste 
åren sett bättre ut, vilket är en redovisningsteknisk effekt. Detta har årligen inneburit 
anmärkningar från revisionen. Vi lämnar i denna budget ett förslag på att kommunen 
återgår till att följa lagstiftningen och blandmodellen.  
 
Budgetberedning  
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021 och budgeten har 
behandlats från mars till september. 
 
Ekonomi  
Årets resultat  
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:  
2022: 20 mnkr  
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2023: 30 mnkr  
2024: 30 mnkr 
 
Investeringsbudgeten  
Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 
 2022 129,4 mnkr  
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: 733,2 mnkr  
2023: 740,0 mnkr  
2024: 753,3 mnkr 
 
Kommunrevisionen  
Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa års 
verksamhet. I samtal med KF:s presidiet har kommunrevisionen bekräftat att medel avsatta 
för 2021 också är tillräckligt för 2022. 
 
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 3 mnkr.  
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Samhällsutvecklingssektionen  
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,7 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. 
 
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 beräkningar. 
 
Pensioner  
Pensioner bygger på prognos från Skandia, augusti 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). 
Investeringar ska balanseras upp så att tre års planens tilldelning inte överskrids, om så inte 
sker ska underskott återställas inom en två årsperiod.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
d4

85
10

c0
-7

7d
f-

41
6c

-b
32

c-
21

ac
f2

9c
5b

c4



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-25 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 32 
 

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. 
 
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 uppgår till 350 mnkr.  
Tranemo Utvecklings AB lånetak uppgår till 120 mnkr.  
Tranemo Forum AB lånetak uppgår till 10 mnkr. 

Beslutsunderlag 
KS §217, 2021-10-11 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 
Budget 2022-2024 
Finanspolicy 2022-2024 
Taxor Tranemo kommun 2022 
Taxor SÄRF 2022 – Bilaga – SÄRF taxa myndighetsutövning 2022 
Taxor SÄRF 2022 - §49 – Taxa, för räddningstjänstens myndighetsutövning 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Plan och bygglov taxa inkl kart och mättaxa 
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Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt miljöbalken grund 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut taxa enligt strålskyddslagen 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa för prövning och tillsyn av tobak alkohol 
receptfria läkemedel 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 1 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 2 avgiftsklasser 
hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 3 riskklassning 
hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 4 miljöfarlig verksamhet miljöbalken 
Taxor Gislaved 2022 – Taxor Gislaved protokoll 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt livsmedelslagen 
Budget 2022 TUAB (2021-08-18) 
TUAB – Strategidokument 
Tranemo Forum Budgetförslag 2022 
Allians för Tranemo budget 2022 

Föredragning och debatt 
Anders Brolin (S) föredrar kommunstyrelsens budgetförslag. 
 
Anders Brolin (S), Lennart Haglund (C), Stephan Bergman (M), Rosé Torkelsson (S), Eva-
Karin Haglund (S), Kathleen Wireklev (M), Caroline Bergmann (Mp), Robin Kaas (V), Crister 
Persson (C), Karin Ljungdahl (C) och Johnny Letth (oberoende (SD)) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Haglund (C) yrkar på Allians för Tranemos följande ändringar och tillägg till 
budgetförslaget: 

- Två nya indikatorer tillförs för bättre uppföljning av arbetet för de prioriterade 
målen. (a. Läskunnighet efter årskurs 1 utifrån den uppföljning som görs av läsa-skriva-
räknagarantin, b. Antal nya bostäder som kan uppföras på den tomtmark kommunen säljer 
under året.)  

- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra uppdrag 1 till 4 och redovisa till 
kommunstyrelsen.  
(1. Förvaltningen får i uppdrag att till uppföljning av tertial 1 redovisa hur ovanstående 
indikatorer ska formuleras i detalj samt i möjligaste mån ta fram jämförelsetal. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över regler för bidrag till enskilda vägar. Samråd med 
vägsamfälligheterna ska ske. Förslag till reviderade regler redovisas till Kommunstyrelsen 
senast augusti 2022. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att inom ram återskapa de resurser som tidigare destinerats till 
arbete mot förtagen omfattande bland annat företagslots och näringslivskoordinator 
motsvarande en heltidstjänst. Ett aktivt arbete för jobb och företagande är av avgörande 
betydelse för att nå våra mål. Redovisas till Kommunstyrelsen i mars 2022. 
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4. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi i all kommunikation ska utgå 
från att sätta den bild av Tranemo kommun som behövs för att nå de satta målen, och lyfta de 
fördelar och attraktioner vi vill kommunicera.) 

- Driftbudgeten justeras och riktade satsningar enlig redovisning fastställs med 3 års 
giltighetstid  

- Investeringsbudgeten ändras enligt redovisning i bilaga ”Allians för Tranemo budget 
2022” 

 
Crister Persson (C) yrkar på återremiss av driftsbudgeten eftersom konsekvensanalys av 
lärandesektionens budget saknas. 
 
Karin Ljungdahl (C) och Johnny Letth (oberoende (SD)) yrkar bifall till Perssons (C) yrkande. 
 
Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) yrkar bifall i första hand till Perssons (C) 
yrkande och i andra hand bifall till Allians för Tranemos budgetförslag. 
 
Kathleen Wireklev (M) yrkar bifall till Allians för Tranemos budgetförslag. 
 
Anders Brolin (S), Rosé Torkelsson (S) och Robin Kaas (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Perssons (C) yrkande med bifall mot och avslag och finner att fullmäktige 
beslutar att avslå Perssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång, 
Ja-röst för avslag av Perssons (C) yrkande 
Nej-röst för bifall av Perssons (C) yrkande 

Omröstningsresultat (Närvaro- och omröstningslista 7/2021, omröstning 2) 
Med 19 Ja-röster för avslag av Perssons (C) yrkande mot 15 Nej-röster för att bifall till 
Perssons (C) yrkande beslutar kommunfullmäktige att bifalla Perssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
TFAB 
TUAB 
Ekonomifunktionen 
Lärandesektionen 
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Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Avslutat 
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§ 192 Uppföljningsrapport internkontroll 2021 KS/2021:451 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner uppföljningsrapport för internkontroll 2021.  

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, 
att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt 
utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen i kommunen. 
Ny styrmodell  
I enlighet med Tranemo kommuns styrmodell har internkontrollen från och med 2021 
implementeras på ett bättre sätt i det dagliga arbetet. I praktiken innebär det att planering av 
interna kontroller flyttat in i planerings- och uppföljningsprocessen. Under 
planeringsprocessen inför 2021 har det varit möjligt för de organisatoriska nivåerna 
”kommun” och ”sektion” att välja in risker i internkontrollen när verksamhetsplaneringen 
genomfördes. Från och med 2022 är ambitionen att alla organisatoriska nivåer ska ha 
möjlighet att välja in risker. 
Kommunstyrelsens roll och ansvar 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, 
styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen 
ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten 
som senare ligger till grund för planering av kontroller. Kommunstyrelsen genomförde 2021-
03-22 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. Sammanlagt identifierades 12 risker 
som utgör 2021 års internkontrollplan 
 
Analys 

Tranemo kommun har en god internkontroll som till stor del beror på den nya styrmodellen 
där kontrollerna är mer integrerade i det dagliga arbetet än tidigare. Nästan samtliga av de 
risker som har kontrollerats har påvisat ett bättre utfall i jämförelse med den första tertialen. 
Däremot finns det en del risker som förvaltningen måste fortsätta arbeta frekvent med, bland 
annat att öka sin avtalstrohet, fylla i rekvisitioner på korrekt sätt och att göra rätt 
bruttolöneavdrag. Samtliga risker har fått tydliga åtgärdsfunktioner så de i framöver 
kommer kunna påvisa ett bättre resultat. 
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Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i sig. Däremot kan vissa av åtgärderna som 
identifierats leda till minskade kostnader framöver.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
KS §218, 2021-10-11 
BU §15, 2021-09-27 
Tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Uppföljningsrapport internkontroll 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsstaben 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

Status  
Avslutat 
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§ 193 Värdeöverföring inom Tranemo kommuns bolagskoncern 
TFAB/2021:9 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Värdeöverföring ska årligen ske från Tranemo Utvecklings AB till Tranemo Forum 

för att täcka eventuella negativa resultat med start år 2022 avseende 2021 års 
räkenskaper.   

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo Forum gav den 10 maj 2021 VD i uppdrag ”att skapa en finansieringsmodell till 
verksamheten till ett styrelsesammanträde under året”.  

Förvaltningen har tillsammans med revisionsbyrån Ernst & Young tittat på frågan.   
 
Från Tranemo Utveckling AB kan medel överföras utan andra begränsningar än de som 
finns i Aktiebolagslagen det vill säga; maximalt fritt eget kapital (5 423 tkr). Hänsyn ska även 
tas till framtida konsolideringsbehov och likviditet. 
 
Från Tranemo Bostäder AB finns begränsningsregler som visar maximalt belopp för 
värdeöverföring från ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag.  

Utdelningen går över eget kapital i det bolag som lämnar utdelningen och den hamnar som 
skattefri intäkt i mottagande bolag. Avkastningskravet påverkas ej. 

Verksamhetsåret 2021 har börjat att närma sig sitt slut. Det är även en del administration för 
detta och anmälan ska även ske till Bolagsverket. Förvaltningen föreslår att 
kommunkoncernen tittar framåt och reglerar via koncernbidrag 2021/2022 så att Tranemo 
Forum då redovisar ett positivt resultat. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt 
resultat i Tranemo Forum, detta då det finns eget kapital i bolaget som uppgår till 4,9 mnkr.  

Ärendet 
Nedan följer en översiktlig analys av möjligheter till värdeöverföringar inom Tranemo 
kommuns bolagskoncern. 
 
Koncernöversikt 
Tranemo kommun 
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Tranemo Forum AB (100%):  
- Tranemo Utvecklings AB (100%) 
- Tranemobostäder Aktiebolag AB (100%) 

Regler för värdeöverförring 
Värdeöverföring kan ske på olika sätt: 

- Vinstutdelning 
- Förvärv av egna aktier 
- Minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägarna 
- Annan affärshändelse som innebär att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 
affärsmässig karaktär för bolaget 
- Koncernbidrag är normalt en värdeöverföring 

I ett aktiebolag kan värdeöverföringar uppgå till maximalt det fria egna kapitalet i bolaget 
om det är förenligt med bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt samt 
risker i verksamheten. 

Utdelningen går över eget kapital i det bolag som lämnar utdelningen och den hamnar som 
skattefri intäkt i mottagande bolag. Avkastningskravet påverkas ej. 

Det finns begränsningsregler som visar maximalt belopp för värdeöverföring från ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsbolag:  

Tillskjutet kapital * (genomsnittlig statslåneränta + 1 procentenhet) 

Det belopp som räknas fram ska sedan jämföras med 50% av årets resultat. Detta är det 
maximala beloppet som kan överföras. 

Tillskjutet kapital är det kapital som ägaren betalat för aktierna dvs normalt aktiekapitalet. 

Aktiekapital som tillkommit genom fondemission eller aktieägartillskott ska inte räknas in. 
 
Tranemo kommuns kommunala bolag - Resultat och eget kapital 2020 (tkr) 

 

Beräkning av möjlig vinstöverföring 

Beräkningen bygger på att hela aktiekapitalet är tillskjutet kapital. Enligt beräkning kan 46,3 
tkr föras över från 2020 års resultat.  
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Undantag från begränsningsregeln: 

Det går att göra större värdeöverföringar i följande fall: 

- Hälften av det nettoöverskott som uppkommit pga. avyttringar av fastigheter under 
räkenskapsåret 
-Om medlen används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar 
som främjar integration och social samman hållning eller tillgodoser bostadsbehovet för 
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
- Värdeöverföringar mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma 
koncern. 

Då mottagaren är ett Holdingbolag och medlen antas stanna där är bedöms undantag från 
ovan inte vara aktuella. 
 
Praktisk tillämpning  
Tranemo Forum AB som moderbolag bestämmer som ägare om att utdelning ska ske till 
dem. Det är även Tranemo Forum AB som deltar på dotterbolagens bolagsstämmor eftersom 
de äger bolaget.  

  
Styrelsen i dotterbolagen förslår en utdelning som man skriver in i förslaget till 
vinstdisposition i bolagets årsredovisning. Det har ansvar för att det finns möjlighet till 
utdelning från bolaget. Utdelningen beslutas sedan på bolagsstämman. Det innebär att vinst 
för 2021 beslutas på våren 2022 och så vidare. Utdelningen påverkar eget kapital i 
dotterbolaget och redovisas normalt som intäkt i moderbolaget det år då utdelningen sker. 
  
Sedan kan bolaget göra utdelning efter ordinarie bolagsstämma. Det innebär att bolaget 
håller extra bolagsstämma och besluta om extrautdelning. Utdelningen är fortfarande från 
det tidigare räkenskapsårets fria kapital. Det är en del administration för detta och anmälan 
ska även ske till Bolagsverket. Förvaltningen föreslår att kommunkoncernen istället tittar 
framåt och reglerar via koncernbidrag 2021/2022 så att Tranemo Forum då redovisar ett 
positivt resultat. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt resultat i Tranemo 
Forum. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt resultat i Tranemo Forum, detta 
då det finns eget kapital i bolaget som uppgår till 4,9 mnkr. 
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Resultatet i Tranemo Utvecklings AB är påverkat av upplösning av uppskjuten skattefordran 
samt minskade hyresintäkter och är särskilda poster hänförliga till 2020. Vid god uthyrning 
2021 blir resultatet 2021 positivt och då kan vinstöverföring ske till Tranemo Forum AB som 
koncernbidrag vid 2022 års bolagsstämma. 
 
Ekonomisk påverkan 
Värdeöverföringen är kostnadsneutral på totalen för Tranemo kommunkoncern.  
Tranemo Forum får ett bättre redovisat resultat och större eget kapital.  
Tranemo Utvecklings AB får ett lägre eget kapital, årets resultat påverkas negativt, 
avkastningskravet påverkas ej eftersom det räknas på ett resultat innan koncernbidrag.  
 
Barnkonventionen 
Ärendet påverkar ej barn 

Beslutsunderlag 
KS §220, 2021-10-11 
TF §53, 2021-09-09 
Tjänsteskrivelse 2021-06-03 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  
Tranemo Forum AB  
Tranemo Utvecklings AB 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Avslutat 
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§ 194 Utredning, Hedersrelaterat våld och förtryck KS/2021:124 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner utredningen 

• Förvaltningen får i uppdrag att arbeta enligt rekommendationerna i utredningen. 

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 Petersson (M) har den 28 augusti 2019 lämnat en motion om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Motionären beskriver att Tranemo kommun i en undersökning som publicerats 
sommaren 2019 ligger bland de sämsta i landet i att arbeta med hedersrelaterat våld.  
Motionären yrkade på att en utredning ska ske kring hur arbetet med hedersrelaterat våld 
och förtryck så snart som möjligt kan införlivas i arbetet som sker inom ramen för trygg och 
säker kommun. Utifrån detta syfte är utredningen gjord. 
Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck är ett förvaltningsövergripande arbete där 
TSK är en kunskapsinhämtande, stöttande och rådgivande funktion. Arbetet är på detta sätt 
redan införlivat i TSK. 
Utredningen visar att det inom förvaltningen arbetas med att ta fram en aktivitetsplan för att 
säkerställa och medvetandegöra medarbetares grundläggande kunskaper inom området 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vissa aktiviteter sker i samverkan med trygg och säker 
kommun, TSK.  
 
Rekommendation är att fortsätta med det arbete som redan pågår och är planerat. Vidare är 
det av vikt att upprätthålla samt utveckla tvärsektoriell kompetensutveckling och god 
samverkan. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Utredningen har ingen bäring ur ett barnrättsperspektiv.  
Det arbete som förvaltningen gör för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är dock 
viktigt ur ett barnrättsperspektiv för att förhindra att barn far illa utan får leva ett tryggt liv 
där de får sina behov tillgodosedda och kan utvecklas. Alla barn har samma rättigheter och 
lika värde samt ska ha möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad.  
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Beslutsunderlag 
KS §199, 2021-09-20 
OU §65, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Utredning om hedersrelaterat våld och förtryck  
Motion om hedersrelaterat våld och förtryck KS 2019:417 
KF 2021-02-08 §6, Svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck 
Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen  
Omsorgssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

Status  
Avslutat 
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§ 195 Arkivreglemente KS/2021:417 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar arkivreglemente och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 

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 
Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Tranemo 
kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 
Arkivreglementet har anpassats utifrån att Tranemo kommuns verksamhetsorienterade 
dokumenthanteringsplan ersatts av en processorienterad informationshanteringsplan. 
Vidare har reglerna kring utlån av allmän handling ur Tranemo kommuns arkivbestånd 
skärpts. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen 
Ärendet har ingen påverkan på barn. 

Beslutsunderlag 
KS §222, 2021-10-11 
AU §138, 2021-09-23 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Arkivreglemente 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Alla sektioner och funktioner 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arkivreglemente 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 
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Status  
Avslutat 
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§ 196 Sammanträdestider 2022 KS/2021:479 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022. 

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 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2022. Vid arbetet med att ta 
fram sammanträdestider så har den vertikala dialogen, budgetprocessen, regionfullmäktige 
och valår tagits i beaktande. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
KS §224, 2021-10-11 
AU §135, 2021-09-23 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Sammanträdestider 2022 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Sammanträdestider 2022 

Slutinstans 
KF 

Status  
Avslutat 
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§ 197 Motioner och medborgarförslag under beredning 2021 
KS/2021:82 

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 
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och 
motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige. 
Vid avstämning 2021-08-10 finns det 11 motioner och 18 medborgarförslag under beredning. 
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och 
medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av 
motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att 
kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att 
informationen givits. 
Vid avstämningsdatumet finns det fyra medborgarförslag och inga motioner som har 
passerat gränsen. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
KS §208, 2021-10-11 
AU §130, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelse 2021-08-10 
Medborgarförslag under beredning HT 2021 
Motioner under beredning HT 2021 
Medborgarförslag som passerat 1årsgräns HT 

Föredragning och debatt 
Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Avslutat 
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§ 198 Valärende - avsägelse Robert Bertilsson (KD) som ersättare i 
kommunfullmäktige KS/2021:432 

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 
Robert Bertilsson (Kd) har, 2021-07-01 inkommit med en skrivelse där han begär att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett Bo Erlandsson (Kd) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige, från och med 2021-09-20 

Beslutsunderlag 
Valärende – avsägelse Robert Bertilsson (Kd) som ersättare i kommunfullmäktige 
KF §173, 2021-09-20 
Länsstyrelsens sammanräkning 

Status 
Avslutat 
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§ 199 Delgivningar KS/2021:136, KS/2021:527, KS/2021:34 

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 
Kommunfullmäktiges delges följande handlingar; 
- Minnesanteckningar Polsam 2021-09-09 
- Protokoll 20210928 Utblick 2023-2025 
- Plan för 2023-2025 
- Protokoll Uppföljning 2 (U2) för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
- Nämndsbeslut uppföljning 2 – 2021 Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo  
- Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst 
- Protokollsutdrag Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst 
- Revisorernas bedömning Tolkförmedling Väst 
- Delårsbokslut 2021 Tolkförmedling Väst 
- Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst 
- Förbundsordning 2021-01-01 Tolkförmedling Väst 

Status 
Pågående 
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§ 200 Information från revisorerna  

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 pågående granskningar om; 

- Elevhälsan med inriktning hemmasittare 
- Bisysslor 

 
Information ges även om att revisorerna ser positivt på kontrollfunktionen gällande 
internkontrollen kopplat till avtalstrohet. 

Föredragning och debatt 
Revisorernas ordförande Bengt Melkersson (C) föredrar ärendet. 

Status 
Pågående 
 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
d4

85
10

c0
-7

7d
f-

41
6c

-b
32

c-
21

ac
f2

9c
5b

c4



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-25 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 52 
 

§ 201 Rapport från beredningarna  

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 
Beredningsledare för arvodesberedningen Ann-Christine Simonsson (C) uppmanar samtliga 
partier att det är viktigt att man besvarar beredningens frågor som skickas ut på partiremiss. 
Nästa utskick innefattar beredningens slutförslag och detta skickas ut inför gruppmötena 
2021-11-09. 
Ytterligare informerar Ann-Christine Simonsson (C) att beredningen ska träffa fullmäktiges 
presidie för att diskutera organisationsfrågor. 

Föredragning och debatt 
Beredningsledare för arvodesberedningen Ann-Christine Simonsson (C) föredrar ärendet. 

Status 
Pågående 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 7/2021 
vid kommunfullmäktige 2021-10-25 kl. 14.00 
 
 

 

Ledamöter 

 

Närvaro 

 

Omröstning 
1 (§187) 

 

Omröstning 
2 (§191) 

 

Omröstning 
3 

 

Omröstning 
4 

1. Eva-Karin Haglund (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

2. Bo Haarala (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

3. Rose Torkelsson (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

4. Göran Björk (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

5. Lena Eksberg (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

6. Anders Brolin (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

7. Tatjana Dujin Peterson (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

8. Mari Kockali (S) 

Marita Nordin (S) 

 
I 

 
J 

 
J 

  

9. Kerstin Karp Alf (S) 

Ingela Remstam (S)  

 
I 

 
J 

 
J 

  

10. Eija Qvist (S) 

Jan-Erik Svenningsson (S) 

 
I 

 
J 

 
J 

  

11. Leif Gustavsson (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 
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12. Johnny Ohlsson (S) 
 

 
I 

 
J 

 
J 

  

13. Erene Bertilsson (KD) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

14. Brigitte Barenfeld (KD) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

15. Robin Kaas (V) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

16. Jonas Blank (V) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

 

17. Caroline Bergmann (MP) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

18. Lennart Haglund (C) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

19. Christoffer Andersson (C) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

20. Torbjörn Edgren (C) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

21. Cecilia Valbrant (C) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

22. Fredrik Larsson (C) 

 

     

23. Emelie Romland (C) 
Ann-Christine Simonsson (C) 
§§178–191, §§194–201 

 
I 

 
N 

 
N 
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24. Crister Persson (C) 

 

 
I 

 
N 

 
N 
 

  

25. Stephan Bergman (M) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

26. ChrisTina Yngvesson 
(oberoende (M)) 
Stefan Hjertén (oberoende 
(M)) 

 
I 

 
J 

 
N 

  

27. Birgitta Olander 
(oberoende (M)) 

 

 
I 

 

 
J 

 
N 

  

28. Kathleen Wireklev (M) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

29. Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 
§§178–190 

 
I 

 
N 

   

31. Jan Hagberg (SD) 

 

     

32. Anna Letth (SD) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

33. Ivan Letth (SD) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

34. Johnny Letth (oberoende 
(SD)) 

 

 
I 

 
N 

 
N 
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35. Karin Ljungdahl (C) 

 

 
I 

 
N 

 
N 

  

36. Ana Alvarez-Björk (L) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

37. Ulf Thifors (S) 

 

 
I 

 
J 

 
J 

  

          = 14 N/21 J      = 15N/19J 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: v6OKgB+B2T9KgEgwwWsPmw

SANNA BLOMGREN
Processekreterare

2021-11-01 15:41

Serienummer: eqUF547qXzrXiLiPz+weYA

ULF THIFORS
Fullmäktiges ordförande

2021-11-01 16:00

Serienummer: skkf3nLnyQk9XZhQ9oYCNg

CRISTER PERSSON
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2021-11-01 16:00

Serienummer: PPR47jekyFkpmS0lDHP1MQ

GÖRAN BJÖRK
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
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från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
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Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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§ 178 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 2021-10-07 


Föredragning och debatt 
Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 
Avslutat 
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§ 179 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:509, 
KS/2021:511, KS/2021:433, KS/2021:508 


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. 
Elisabeth Pettersson har lämnat ett medborgarförslag om papperskorgar i Länghem, Ewa 
Lundahl har lämnat ett medborgarförslag om industriskorsten i Tåstarp, Stina Svensson har 
lämnat ett medborgarförslag om Järnvägsgatan och Boråsvägen vid Länghemskolan och 
Cenneth Cedergren har lämnat ett medborgarförslag om åtgärder för ökning av 
befolkningsmängden. 


Beslutsunderlag 
KS/2021:509 Medborgarförslag om papperskorgar i Länghem 
KS/2021:511 Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten i Tåstarp 
KS/2021:433 Medborgarförslag om Järnvägsgatan och Boråsvägen vid Länghemsskolan 
KS/2021:508 Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmänden 


Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Stratsys 
TPB 


Status 
Pågående 
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§ 180 Inkomna interpellationer och frågor KS/2021:547 


Kommunfullmäktiges beslut 
• 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 
Wajdi-Louis Azouri (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
biblioteket/Centralen. 
Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) svarar med hänvisning till kommande 
utredning som ska redovisas på fullmäktiges sammanträde i december. 


Beslutsunderlag 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om biblioteket/Centralen 


Föredragning och debatt 
Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar frågan. 
Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) föredrar svaret på frågan och deltar i 
debatt. 
Wajdi-Louis Azouri (SD) deltar i debatt.   


Status 
Avslutat 
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§ 181 Svar - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo 
KS/2020:361 
 


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 discgolf förening har startats och som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en 
discgolfbana som skall stå klar i sommar. Kommunen har på olika sätt bidragit till projektet 
utan att belasta kommunens ekonomi när det gäller varken kostnader för anläggandet eller 
underhåll. Därmed har förslagsställarens önskan blivit verklighet. 


Sammanfattning av ärendet 
En discgolf förening har startats som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en 
discgolfbana som skall stå klar i sommar. 
Avtal är tecknat om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte att 
belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll. 
Förslagsställaren är inte involverad i projektet men får tack vare det här initiativet sin önskan 
förverkligad. 


Ärendet 
Anthon Lundgren har 2020-07-10 lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en 
frisbeegolfbana (discgolf) i Tranemo. Förslagsställaren anser att en frisbeegolfbana skulle 
passa bra runt sjön. Då många promenerar runt Tranemo sjön och det är populär och vara 
ute i naturen så skulle det passa bra att anlägga en bana här. Vidare tror förslagsställaren att 
det inte borde vara en jättekostnad för kommunen och anser att Centralen skulle kunna vara 
ett ypperligt ställa att kanske hyra frisbees och hämta scorekort.  
Förvaltningen har kontaktat förslagsställaren och informerat om att en discgolf bana är på 
gång i Tranemo och han har därmed inte har något att tillägga. 
 
Under tiden som utredning pågått har det kommit in förfrågan från annat håll om hjälp att 
teckna avtal om upplåtelse av kommunal mark i Hembygdsparken Tranemo för att anlägga 
en discgolfbana (samma sak som frisbeegolf). En discgolf förening har startats som med 
hjälp av privata finansiärer nu anlägger en discgolfbana som skall stå klar i sommar. Avtal är 
tecknat med föreningen om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte 
att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll. 
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Tjänstepersoner från Samhällssektionen har varit behjälpliga med vilka hänsyn och regler 
som behöver följas för att föreningen skall kunna anlägga och bedriva sin verksamhet. 
 
Kort information om discgolf 
Svenska Frisbeesportförbundet (även discgolf) är med i Riksidrottsförbundet (RF) sedan 
1983. I Sverige finns ett hundratal banor av varierande svårighetsgrad och kvalité. Banorna 
har vanligtvis 9 eller 18 korgar (hål). 
Spelets grundidé är att med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. Korgen, 
även kallad kedjehål, är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp 
discen så att den faller ner i korgen. 
Discgolf är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Till en början klarar 
man sig bra med en till tre olika discar. Den som hållit på lite längre använder många olika 
discar med varierande flygegenskaper, t.ex. en driver, midrangedisc och en putter. Det är en 
relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem som helst 
eftersom den inte är inhägnad. 


Ekonomisk påverkan 
Förslagsställaren är inte involverad i projektet. Tack vare Tranemo discgolf förening kommer 
projektet inte att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller 
underhåll.  


Barnkonventionen  
Discgolf är en relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem 
som helst eftersom den inte är inhägnad. Fritid kommer troligen kunna låna ut discar till 
barn och unga med någon form av lånesystem.  


Beslutsunderlag 
KS §202, 2021-09-20 
AU §124, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelsen 2021-07-13 
KS/2020:361 - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo 


Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status 
Avslutat 
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§ 182 Svar - Medborgarförslag om en frisbeegolfbana i Tranemo 
kommun KS/2020:460 
 


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 discgolf förening har startats och som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en 
discgolfbana som skall stå klar i sommar. Kommunen har på olika sätt bidragit till projektet 
utan att belasta kommunens ekonomi när det gäller varken kostnader för anläggandet eller 
underhåll. Därmed har förslagsställarens önskan blivit verklighet. 


Sammanfattning av ärendet 
En discgolf förening har startats som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en 
discgolfbana som skall stå klar i sommar. 
Avtal är tecknat om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte att 
belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll. 
Förslagsställaren är inte involverad i projektet, men har tack vare det här initiativet fått sin 
önskan förverkligad. 


Ärendet 
Ludwig Hedin har 2020-09-16 lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en 
frisbeegolfbana (discgolf) i Tranemo. Förvaltningen har kontaktat förslagsställaren och 
informerat om att en discgolf bana är på gång i Tranemo och han har därmed inte har något 
att tillägga. 
 
Under tiden som utredning pågått har det kommit in förfrågan från annat håll om hjälp att 
teckna avtal om upplåtelse av kommunal mark i Hembygdsparken Tranemo för att anlägga 
en discgolfbana (samma sak som frisbeegolf). En discgolf förening har startats som med 
hjälp av privata finansiärer nu anlägger en discgolfbana som skall stå klar i sommar. Avtal är 
tecknat med föreningen om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte 
att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll. 
Tjänstepersoner från Samhällssektionen har varit behjälpliga med vilka hänsyn och regler 
som behöver följas för att föreningen skall kunna anlägga och bedriva sin verksamhet. 
 
Kort information om discgolf 
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Svenska Frisbeesportförbundet (även discgolf) är med i Riksidrottsförbundet (RF) sedan 
1983. I Sverige finns ett hundratal banor av varierande svårighetsgrad och kvalité. Banorna 
har vanligtvis 9 eller 18 korgar (hål). 
Spelets grundidé är att med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. Korgen, 
även kallad kedjehål, är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp 
discen så att den faller ner i korgen. 
Discgolf är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Till en början klarar 
man sig bra med en till tre olika discar. Den som hållit på lite längre använder många olika 
discar med varierande flygegenskaper, t.ex. en driver, midrangedisc och en putter. Det är en 
relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem som helst 
eftersom den inte är inhägnad. 


Ekonomisk påverkan 
Förslagsställaren är inte involverad i projektet som nu genomförs av discgolf föreningen och 
kommer inte att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller 
underhåll.  


Barnkonventionen  
Discgolf är en relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem 
som helst eftersom den inte är inhägnad. Fritid kommer troligen kunna låna ut discar till 
barn och unga med någon form av lånesystem.  


Beslutsunderlag 
KS §203, 2021-09-20 
AU §125, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelsen 2021-07-15 
KS/2020:460 - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo 


Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status 
Avslutat 
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§ 183 Svar - Medborgarförslag om crossbana för cyklar i Länghem 
KS/2020:400 


 
Kommunfullmäktiges beslut 


• Medborgarförslaget antas 
 


Ärendet 
Susanne Ljunggren har 2020-08-16 lämnat ett medborgarförslag om åtgärd i ett skogsområde 
i centrala Länghem. Susanne vill att området ska göras iordning till en crossbana för cyklar 
eller att skogsområdet gallras och får en parkliknande karaktär. Det framkom även att någon 
har slängt komposthögar som medför illaluktande i skogsområdet. 
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-06-30 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. I samband med kontakten framkom att skogsområdet det 
handlar om ingår i kommunens gröna skogsbruksplan och vid kontroll i planen föreslås 
gallring av hela området i planperioden. 
 
Förvaltningen kommer inom ett år genomföra en skogsgallring med avsikt att skapa en 
parkliknande miljö i enighet med vad medborgarförslaget önskar. Förvaltningen kommer 
även montera upp informationsskylt om att avstjälpning av trädgårdsavfall är förbjudet i 
skogen. 


Ekonomisk påverkan 
Avverkningen förväntas ge ett positivt ekonomiskt tillskott.   


Barnkonventionen  
Har ingen negativ påverkan i ärendet. 


Beslutsunderlag 
KS §204, 2021-09-20 
AU §126, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelse Skogsområde centralt i Länghem 2021-06-30 
Medborgarförslag om crossbana för cyklar i Länghem 
Skogsområde i Länghem 


Beslutet skickas till 
Susanne Ljunggren 
Samhällssektionen 
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Ekonomifunktionen  


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status 
Avslutat 
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§ 184 Svar - Medborgarförslag om att flytta konstverk från Solbacken 
till Centralen KS/2019:577 
 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget antas 


 
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 


Förvaltningen behöver flytta all konst från Solbacken under den tid nya Solbacken byggs och 
antar medborgarförslag om att flytta Bengt Gustafssons verk, En association- ett liv från 
Solbacken i Länghem till Centralen under tiden byggnationen pågår.  


Ärendet 
Gunilla Gustafsson har 2019-11-21 lämnat ett medborgarförslag om att flytta Bengt 
Gustavssons verk, En association- ett liv från Solbacken i Länghem till Centralen i Tranemo. 
Förslagsställaren anser att konstverket är ett av de finaste verken konstnären har gjort och att 
fler ska kunna ta del av det nu när Solbacken ska rivas och byggas på nytt. Förvaltningen har 
vid flera tillfällen varit i kontakt med Gunilla Gustafsson för att ge henne tillfälle att utveckla 
sitt förslag. Kultur har tillsammans med verksamheten på Solbacken dokumenterat konsten. 
Den har märkts, emballerats och magasinerats i kommunens olika förråd och kommer att 
vara där till dess att nya Solbacken är byggd. Förvaltningen har kommunicerat förslaget med 
verksamheten på Solbacken, föreningar i Länghem och Pär Gustafsson, som är medskapare 
av konstverket En association- ett liv. Alla är överens att konstverket ska tillbaka till 
Länghem när nya Solbacken är byggd. Pär Gustafsson meddelar dessutom att hans far och 
medskapare Bengt Gustafsson ville inte att konstverket flyttades från Länghem.  


Detta har meddelats förslagsställaren och hon förstår och är nöjd med tidsbegränsad flytt av 
konstverket.    


Ekonomisk påverkan 
Kostnader för installationen av konstverket på Centralen tas från samhällssektionens budget.   


Barnkonventionen  
Konst och kultur är viktigt för alla men särskilt för barn och unga. Det kan stimulera fantasi, 
vidga perspektiv och träna färdigheter och uttryckssätt. Öppna nya världar helt enkelt. 
Kultur i Tranemo tänker göra ett antal evenemang kring konstverket för allmänheten och 
särskilt för barn.  
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Beslutsunderlag 
KS §205, 2021-09-20 
AU §127, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelsen 2021-08-03 
KS/2019:577 - Medborgarförslag om att flytta konstverk från Solbacken till Centralen  


Beslutet skickas till 
Gunilla Gustafsson  
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status 
Avslutat 
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§ 185 Svar - Medborgarförslag om mer biologisk mångfald i 
kommunen KS/2020:273 
 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar delvis medborgarförslaget. 


 
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 
Katarina Nyman har 2020-05-14 lämnat ett trevligt och ambitiöst medborgarförslag med 
önskemål om mer biodling, ängar, fruktträd, buskar, finare mötesplats på Limmared torg 
och en allmän uppmuntran om fler mötesplatser för folkhälsa och rekreation riktat till 
tätorten i Limmared och övriga kommunen. 
Kommen ser att delar av förslaget bör genomföras, enligt följande: 


• Antar förslaget gällande biodling genom att öppna upp möjligheten för medborgare 
som önskar upplåta mark för bikupor på kommunal mark. 
 


• Avslår förslaget om att kommunen ska driva biodling.  
 


• Antar delvis förslaget kring gräsmattor där kommunen idag jobbar med att 
omvandla vissa gräsmattor till slaghacksytor.  


 
• Avslår förslaget om plantering kring fruktträd till dess att kommunen utrett 


möjligheten.  
 


• Antar delvis förslaget om fler mötesplatser genom att sätta ut bänkar. 
 
 
Översiktsplan 
Tranemo kommun började under 2021 att ta fram en ny Översiktsplan där delar av förslagen 
i medborgarförslaget kan komma till nytta för hur kommunen kan jobba strategiskt med sina 
grönytor.  
 
Grönyteskötsel 


Tranemo kommun jobbar strategisk i frågor kring grönyteskötsel. Bland annat lägger 
kommunen om delar av det som föreslagits i medborgarförslaget.  Gräsmattor är tänkt att bli 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-25 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 16 
 


slaghacks ytor (dvs ytor som slås bara någon gång om året) för att bli mer ängs lika. Det 
sparar in både bränsle och transporter samtidigt som vi gynnar insektslivet. 


Gällande plantering av fruktträd tar kommunen med sig förslaget för framtida planering. 
Förslaget kräver dock vidare utredning.  


Det finns företag som hyr ut bikupor men det är ofta förknippat med en kostnad. Tranemo 
kommun ställer gärna upp att hitta lösningar för medborgare som önskar att upplåta mark 
för bikupor. 


Flera bänkar har satts ut i våra områden i kommunen och vi jobbar aktivt med att höja nivån 
på den tätortsnära skogen för att skapa trevliga miljöer. 


 
Marknadsföring 
Idag marknadsför Tranemo kommun, ihop med Svenljunga kommun, den vackra och stilla 
natur som finns i kommunen på http://svenljungatranemo.se. Där kan alla ta del av 
outdoor/utomhus-upplevelser som inspirerar fler att ge sig ut i naturen. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Katarina 2021-06-23 för att ge förslagsställaren tillfälle att 
utveckla sitt förslag. Katarina var nöjd med svaren och önskar inte vidareutveckla sitt 
förslag. 


Ekonomisk påverkan 
Utplacering av bikupor kan vara förknippat med en ekonomisk kostnad som det idag inte 
finns kommunala medel avsatta för. Förvaltningen tar med sig kostnaden för bikupor i 
kommande budgetarbete.  


Barnkonventionen  
Medborgarförslaget ses endast ha en positiv effekt ur ett barnrättsligt perspektiv. 


Beslutsunderlag 
KS §206, 2021-09-20 
AU §128, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelsen 2021-06-22 
Medborgarförslag 


Beslutet skickas till 
Katarina Nyman förslagsställare 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status 
Avslutat 
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§ 186 Svar - Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo KS/2019:186 
 


Kommunfullmäktige beslut 
• Medborgarförslaget antas delvis. 
• Förvaltningen får i uppdrag att samverka med föreningen om att anlägga 


hundrastgård. 
 
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 
Förvaltningen har varit i kontakt med frågeställaren och för en dialog om att hundägarna 
som kan ta på sig ansvaret för driftkostnader samt ta fram ett kostnadsförslag för 
iordningställandet av en hundrastgård, medan kommunen stöttar med lämplig plats för 
ändamålet. 


Ärendet 
Ett medborgaförslag har inkommit 2019-03-16 från Johanna Nydén om att kommunen skall 
anlägga en hundrastgård i Tranemo tätort. 
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2019-05-13 för att säkerställa att 
önskemålen ej missuppfattas. Överenskommelse träffades om att Johanna ska skicka in 
komplettering vad gäller önskemål om plats mm. Komplettering inkom 2019-06-17 och 
innehåller en namnlista på personer som uttrycker behovet av en hundrastgård samt en 
skrivelse med önskemål om geografisk placering. 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Tranemo. 
Tittar man på kommuner i närområdet så har tex Borås Stad, Värnamo kommun och Marks 
kommun samtliga hundrastgårdar, dock drivs vissa ideellt.  
Storleken på en hundrastgård bedöms vara minst ca 30x20 meter och inhägnad med staket 
som är minst 1,20 meter högt. Underlaget i inhägnaden är vanligtvis gräs. 
Önskemål om lämplig plats för uppförande av hundrastgård är på fastigheten Gudarp 
24:188 som kommunen äger och är belägen mellan gamla järnvägsbanken och 
hembygdsföreningen. Området är lämpligt då risken för att verksamheten skall uppfattas 
störande är försumbar. Området är lättillgängligt och parkeringsplatser finns i direkt 
anslutning till det tilltänkta området. 


Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
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Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv 


Beslutsunderlag 
KS §207, 2021-09-20 
AU §129, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo 
Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo 


Beslutet skickas till 
Johanna Nydén 
Samhällssektionen 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status 
Avslutat 
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§ 187 Svar - Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor i 
grundskolan - Moderaterna KS/2020:644 
 


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 
Helt nya regler för skolskjuts antogs 2018 och reviderades 2019. Dagens regler är därmed 
grundligt genomgångna och uppdaterade i närtid. Att som motionen föreslår höja 
servicenivån ytterligare ses inte rimligt. 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2017-09-25 (KS/2017:668) beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en översyn av skolskjutsreglemente och delegeringsordning samt framtagande av 
tillämpningsregler parallellt med att den nya upphandlingen av skolskjuts genomförs. Detta 
genomfördes och nya skolskjutsregler etc. antogs 2018-04-16. Inte långt därefter fick 
förvaltningen återigen genom Allmänna utskottet 2018-11-29 (KS/2018:742) i uppdrag att se 
över skolskjutsreglementet i sin helhet igen samt att särskilt se över konsekvenserna för 
eventuella förändringar gällande bland annat 


- Förändrade avståndsregler mellan hem och hållplats 


- Förtydligande av reglerna för Vinterskjuts 


- Förtydligande av reglerna för Resa i mån av plats 


Dessa reviderade regler för skolskjuts och andra elevresor antogs sedan 
2019-04-29 av kommunstyrelsen och är nu gällande regler. 


Ärendet 
Lennart Haglund (C) och Stefan Bergman (M) m.fl. har 2020-12-10 lämnat en motion 
angående att göra en översyn av regler för skolskjuts med mål att i reglerna sänka den 
maximala restiden för elever i F-6. Förslagsställarna anser att nuvarande regler tillåter för 
långa resor. 
Förvaltningen har kontaktat Lennart Haglund och Stefan Bergman 21-09-02 för att ge 
motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag. Inga ytterligare anförande har inkommit. 
 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-25 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 21 
 


Idag har vi inga elever som närmar sig maxtiden och vi har heller inga undantag som 
tillämpas. Förvaltningens ekonomi är ansträngd och att i detta läget höja ambitionsnivån på 
ett sätt som skulle vara kostnadsdrivande känns inte relevant. Till detta ska nämnas att 
Tranemo redan idag har en nettokostnadsavvikelse gällande skolskjuts på ca 8 mnkr. 
Dessutom har förvaltningen lagt ner mycket tid på översyn av dessa regler under 2017, 2018 
och 2019 så reglerna är väl genomgångna, uppdaterade och omvärldsbevakade. De regler vi 
har idag är generösa vilket också lyser igenom med nettokostnadsavvikelsen. 


Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  
Ingen förändring genomförs. 


Beslutsunderlag 
KS §226, 2021-10-11 
LU §53, 2021-09-23 
Tjänsteskrivelsen 2021-09-02 
Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor 
Protokollsutdrag KF 2020-12-14 


Föredragning och debatt 
Lennart Haglund (C) deltar i debatt. 


Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Haglund (C) yrkar på att motionen ska antas. 


Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Haglunds (C) yrkande och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång, 
Ja-röst för avslag till motionen 
Nej-röst för bifall till Haglunds (C) yrkande 


Omröstningsresultat (Närvaro- och omröstningslista 7/2021, omröstning 1) 
Med 21 Ja-röster för avslag till motionen mot 14 Nej-röster för bifall till Haglunds (C) 
yrkande beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status 
Avslutat 
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§ 188 Svar - Motion om omställningsstöd KS/2021:96 
 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar motionen i den del som handlar om att se över avtalet och återkomma med 


nytt förslag. 
 
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 
ChrisTina Yngvesson och Birgitta Olander har 2021-01-26 lämnat en motion angående vidare 
utredning om omställningsbidrag till förtroendevalda. 
 
Förslagsställaren anser att fullmäktige ska ger i uppdrag till personalavdelningen att gå 
igenom avtalet (OPL-KL 18 som fullmäktige antog 2019) för att utforma ett nytt förslag. Det 
nya förslaget ska sändas ut på remiss till partigrupperna innan nytt beslut fattas. 
Förslagsställarna anser även att inga omställningsbidrag ska kunna sökas förrän nytt beslut 
är fattat i detta ärende.   
 
Förvaltningen var i kontakt med Christina Yngvesson och Birgitta Olander 2021-08-31 för att 
ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Arvodesberedningen har av fullmäktiges presidium fått i uppdrag att se över 
arvodesreglementet. I nuvarande arvodesreglemente finns bestämmelser om 
omställningsstöd och pensionsförmåner, som stämmer överens med det antagna avtalet. I 
samband med att beredningen tar fram ett nytt arvodesreglemente kommer även delen om 
omställningsstöd och pensionsförmåner att ses över vilket innebär att även avtalet kommer 
att behöva revideras. Av den anledningen anser förvaltningen att motionen bör antas i de 
delar som handlar om att se över avtalet och utforma ett nytt förslag.  


Ekonomisk påverkan 
Ärendet kan ge en ekonomisk påverkan beroende på hur avtalet utformas efter revidering.  


Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
KS §223, 2021-10-11 
AU §137, 2021-09-23 
Motion om omställningsstöd 
Tjänsteskrivelse om svar på motion om omställningsstöd 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-08 § 3 


Beslutet skickas till 
ChrisTina Yngvesson 
Birgitta Olander    
Servicesektionen 
Stratsys 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status 
Avslutat 
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§ 189 Delårsbokslut 2021, tertial 2 KS/2021:342, KS/2021:499 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Delårsbokslutet godkänns.  


• Förvaltningen får fortsatt i uppdrag att vidta åtgärder för att sektionerna långsiktigt 
når en budget i balans.  


• Noterar ekonomisk uppföljning från Tranemo Utvecklings AB (TUAB) och Tranemo 
Forum AB (TFAB). 


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 kommun prognosticerar ett balansresultat om 19,1 mnkr vilket är 7,2 mnkr bättre 
än budget och 5,2 mnkr bättre än föregående prognos. Jämfört med budget är 
skatteunderlaget starkare vilket påverkar intäkterna positivt, samtidigt som sektionernas 
underskott minskat från -5,8 mnkr till – 3,4 mnkr och pandemirelaterade kostnader är lägre 
än tidigare beräknat. 
Koncernens bolag prognosticerar ett samlat underskott på -0,8 mnkr: (Tranemo bostäder -1,4 
mnkr, Tranemo Forum -0,2 mnkr, Tranemo Utvecklings +0,8 mnkr) 
Kommunen har färre årsarbetare (50 st.) och lägre sjukfrånvaro (1,1 %) än vid samma period 
föregående år, merparten av de anställda är kvinnor (83 %).  
Då två av kommunens fyra övergripande verksamhetsmål samt tre av de fem finansiella 
målen prognostiseras att uppfyllas är den samlade bedömningen att kommunen inte fullt, 
utan enbart delvis, kommer uppnå god ekonomisk hushållning vid årsskiftet utifrån ett 
ekonomi- och verksamhetsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  
Ärendet påverkar ej barn.  


Beslutsunderlag 
KS §219, 2021-10-11 
BU §14, 2021-09-27 
Tjänsteskrivelse 2021-09-23 
Delårsbokslut Tranemo kommun 2021 
TUAB Månadsuppföljning 202108 
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RR och BR TFAB T2 2021 
Missiv revisorernas bedömning delår 2021 Tranemo 
Tranemo kommun – Rapport delårsgranskning 2021 


Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och revisorernas ordförande Bengt 
Melkersson (C) föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Anders Brolin (S) och Lennart Haglund (C) deltar i debatt. 


Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Kommunrevisionen 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status  
Avslutat 
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§ 190 Verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet 2022 
KS/2021:472 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2022. 


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 
Verksamhetsplanen ska godkännas med hänvisning till folkhälsoavtalet mellan Tranemo 
kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2021 – 2024. 


Ärendet 
Varje år görs en verksamhetsplan för kommande år gällande folkhälsoarbetet i Tranemo 
kommun. Nationellt styrs folkhälsoarbetet utifrån det övergripande målet för Sveriges 
nationella folkhälsopolitik ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation”. Ett tydligt fokus läggs på 
jämlik hälsa. Gemensamma prioriteringar läggs på barn och unga samt äldre. Prioriterade 
områden är tidiga insatser och samverkan. Verksamhetsplanen bygger på både regionala och 
kommunala styrdokument.  


Ekonomisk påverkan 
Enligt avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt folkhälsoarbete 
erhåller Tranemo kommun 14 kronor per invånare från Västra Götalandsregionen för att 
bedriva ett lokalt folkhälsoarbete. För 2022 innebär det en summa på 166 390 kronor.  


Barnkonventionen  
Barn och unga är en prioriterad grupp för folkhälsoarbetet utifrån flera dimensioner och 
aspekter. Verksamhetsplanen med dess inriktning är därmed positiv utifrån ett 
barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 
KS §216, 2021-10-11 
BU §16, 2021-09-27 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Verksamhetsplan folkhälsa 2022 
Budgetöversikt lokalt folkhälsoarbete 2022 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningsstaben 
Lars Paulsson, VGR: lars.paulsson@vgregion.se 
Ekonomifunktionen  


Slutinstans 
Kommunfullmäktige.  


Status  
Avslutat 
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§ 191 Budget 2022-2024 KS/2021:342, TFAB/2021:1, TFAB/2021:13, 
KS/2021:428 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Budgeten återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med 


en konsekvensanalys av lärandesektionens driftsbudget. 
• Antar en är oförändrad kommunalskattesats som uppgår till 21,50 %. 
• Noterar budget 2022 och strategidokument för Tranemo Utvecklings AB (TUAB). 
• Noterar Tranemo Forums Strategidokument för 2022-2024 och budgetförslag för 


2022. 
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 
Ärendet budget 2022–2024 för Tranemo kommun innehåller:  
• God ekonomisk hushållning  
• Resultatbudget  
• Driftsbudget  
• Investeringsbudget  
• Låneramar & borgensförbindelser  
 
Utgångspunkten för budget 2022–2024 är nu gällande budget (2021–2023) samt beslutad 
resursfördelningsmodell. 
 
Pensioner  
Tranemo kommun redovisar idag pensioner enligt den så kallade fullfondsmodellen. Detta 
strider mot lagstiftningen och påverkar kommunens räkenskaper där resultatet de senaste 
åren sett bättre ut, vilket är en redovisningsteknisk effekt. Detta har årligen inneburit 
anmärkningar från revisionen. Vi lämnar i denna budget ett förslag på att kommunen 
återgår till att följa lagstiftningen och blandmodellen.  
 
Budgetberedning  
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021 och budgeten har 
behandlats från mars till september. 
 
Ekonomi  
Årets resultat  
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:  
2022: 20 mnkr  
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2023: 30 mnkr  
2024: 30 mnkr 
 
Investeringsbudgeten  
Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 
 2022 129,4 mnkr  
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: 733,2 mnkr  
2023: 740,0 mnkr  
2024: 753,3 mnkr 
 
Kommunrevisionen  
Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa års 
verksamhet. I samtal med KF:s presidiet har kommunrevisionen bekräftat att medel avsatta 
för 2021 också är tillräckligt för 2022. 
 
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 3 mnkr.  
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Samhällsutvecklingssektionen  
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,7 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. 
 
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 beräkningar. 
 
Pensioner  
Pensioner bygger på prognos från Skandia, augusti 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). 
Investeringar ska balanseras upp så att tre års planens tilldelning inte överskrids, om så inte 
sker ska underskott återställas inom en två årsperiod.  
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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. 
 
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 uppgår till 350 mnkr.  
Tranemo Utvecklings AB lånetak uppgår till 120 mnkr.  
Tranemo Forum AB lånetak uppgår till 10 mnkr. 


Beslutsunderlag 
KS §217, 2021-10-11 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 
Budget 2022-2024 
Finanspolicy 2022-2024 
Taxor Tranemo kommun 2022 
Taxor SÄRF 2022 – Bilaga – SÄRF taxa myndighetsutövning 2022 
Taxor SÄRF 2022 - §49 – Taxa, för räddningstjänstens myndighetsutövning 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Plan och bygglov taxa inkl kart och mättaxa 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-25 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 33 
 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt miljöbalken grund 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut taxa enligt strålskyddslagen 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa för prövning och tillsyn av tobak alkohol 
receptfria läkemedel 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 1 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 2 avgiftsklasser 
hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 3 riskklassning 
hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 4 miljöfarlig verksamhet miljöbalken 
Taxor Gislaved 2022 – Taxor Gislaved protokoll 
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt livsmedelslagen 
Budget 2022 TUAB (2021-08-18) 
TUAB – Strategidokument 
Tranemo Forum Budgetförslag 2022 
Allians för Tranemo budget 2022 


Föredragning och debatt 
Anders Brolin (S) föredrar kommunstyrelsens budgetförslag. 
 
Anders Brolin (S), Lennart Haglund (C), Stephan Bergman (M), Rosé Torkelsson (S), Eva-
Karin Haglund (S), Kathleen Wireklev (M), Caroline Bergmann (Mp), Robin Kaas (V), Crister 
Persson (C), Karin Ljungdahl (C) och Johnny Letth (oberoende (SD)) deltar i debatt. 


Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Haglund (C) yrkar på Allians för Tranemos följande ändringar och tillägg till 
budgetförslaget: 


- Två nya indikatorer tillförs för bättre uppföljning av arbetet för de prioriterade 
målen. (a. Läskunnighet efter årskurs 1 utifrån den uppföljning som görs av läsa-skriva-
räknagarantin, b. Antal nya bostäder som kan uppföras på den tomtmark kommunen säljer 
under året.)  


- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra uppdrag 1 till 4 och redovisa till 
kommunstyrelsen.  
(1. Förvaltningen får i uppdrag att till uppföljning av tertial 1 redovisa hur ovanstående 
indikatorer ska formuleras i detalj samt i möjligaste mån ta fram jämförelsetal. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över regler för bidrag till enskilda vägar. Samråd med 
vägsamfälligheterna ska ske. Förslag till reviderade regler redovisas till Kommunstyrelsen 
senast augusti 2022. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att inom ram återskapa de resurser som tidigare destinerats till 
arbete mot förtagen omfattande bland annat företagslots och näringslivskoordinator 
motsvarande en heltidstjänst. Ett aktivt arbete för jobb och företagande är av avgörande 
betydelse för att nå våra mål. Redovisas till Kommunstyrelsen i mars 2022. 
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4. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi i all kommunikation ska utgå 
från att sätta den bild av Tranemo kommun som behövs för att nå de satta målen, och lyfta de 
fördelar och attraktioner vi vill kommunicera.) 


- Driftbudgeten justeras och riktade satsningar enlig redovisning fastställs med 3 års 
giltighetstid  


- Investeringsbudgeten ändras enligt redovisning i bilaga ”Allians för Tranemo budget 
2022” 


 
Crister Persson (C) yrkar på återremiss av driftsbudgeten eftersom konsekvensanalys av 
lärandesektionens budget saknas. 
 
Karin Ljungdahl (C) och Johnny Letth (oberoende (SD)) yrkar bifall till Perssons (C) yrkande. 
 
Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) yrkar bifall i första hand till Perssons (C) 
yrkande och i andra hand bifall till Allians för Tranemos budgetförslag. 
 
Kathleen Wireklev (M) yrkar bifall till Allians för Tranemos budgetförslag. 
 
Anders Brolin (S), Rosé Torkelsson (S) och Robin Kaas (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 


Beslutsgång 
Ordförande ställer Perssons (C) yrkande med bifall mot och avslag och finner att fullmäktige 
beslutar att avslå Perssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång, 
Ja-röst för avslag av Perssons (C) yrkande 
Nej-röst för bifall av Perssons (C) yrkande 


Omröstningsresultat (Närvaro- och omröstningslista 7/2021, omröstning 2) 
Med 19 Ja-röster för avslag av Perssons (C) yrkande mot 15 Nej-röster för att bifall till 
Perssons (C) yrkande beslutar kommunfullmäktige att bifalla Perssons (C) yrkande. 


Beslutet skickas till 
TFAB 
TUAB 
Ekonomifunktionen 
Lärandesektionen 
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Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status  
Avslutat 
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§ 192 Uppföljningsrapport internkontroll 2021 KS/2021:451 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner uppföljningsrapport för internkontroll 2021.  


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 
Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, 
att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt 
utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen i kommunen. 
Ny styrmodell  
I enlighet med Tranemo kommuns styrmodell har internkontrollen från och med 2021 
implementeras på ett bättre sätt i det dagliga arbetet. I praktiken innebär det att planering av 
interna kontroller flyttat in i planerings- och uppföljningsprocessen. Under 
planeringsprocessen inför 2021 har det varit möjligt för de organisatoriska nivåerna 
”kommun” och ”sektion” att välja in risker i internkontrollen när verksamhetsplaneringen 
genomfördes. Från och med 2022 är ambitionen att alla organisatoriska nivåer ska ha 
möjlighet att välja in risker. 
Kommunstyrelsens roll och ansvar 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, 
styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen 
ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten 
som senare ligger till grund för planering av kontroller. Kommunstyrelsen genomförde 2021-
03-22 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. Sammanlagt identifierades 12 risker 
som utgör 2021 års internkontrollplan 
 
Analys 


Tranemo kommun har en god internkontroll som till stor del beror på den nya styrmodellen 
där kontrollerna är mer integrerade i det dagliga arbetet än tidigare. Nästan samtliga av de 
risker som har kontrollerats har påvisat ett bättre utfall i jämförelse med den första tertialen. 
Däremot finns det en del risker som förvaltningen måste fortsätta arbeta frekvent med, bland 
annat att öka sin avtalstrohet, fylla i rekvisitioner på korrekt sätt och att göra rätt 
bruttolöneavdrag. Samtliga risker har fått tydliga åtgärdsfunktioner så de i framöver 
kommer kunna påvisa ett bättre resultat. 
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Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i sig. Däremot kan vissa av åtgärderna som 
identifierats leda till minskade kostnader framöver.  


Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 
KS §218, 2021-10-11 
BU §15, 2021-09-27 
Tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Uppföljningsrapport internkontroll 2021 


Beslutet skickas till 
Kommunledningsstaben 
Ekonomifunktionen 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige  


Status  
Avslutat 
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§ 193 Värdeöverföring inom Tranemo kommuns bolagskoncern 
TFAB/2021:9 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Värdeöverföring ska årligen ske från Tranemo Utvecklings AB till Tranemo Forum 


för att täcka eventuella negativa resultat med start år 2022 avseende 2021 års 
räkenskaper.   


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. 


Sammanfattning av ärendet 
Tranemo Forum gav den 10 maj 2021 VD i uppdrag ”att skapa en finansieringsmodell till 
verksamheten till ett styrelsesammanträde under året”.  


Förvaltningen har tillsammans med revisionsbyrån Ernst & Young tittat på frågan.   
 
Från Tranemo Utveckling AB kan medel överföras utan andra begränsningar än de som 
finns i Aktiebolagslagen det vill säga; maximalt fritt eget kapital (5 423 tkr). Hänsyn ska även 
tas till framtida konsolideringsbehov och likviditet. 
 
Från Tranemo Bostäder AB finns begränsningsregler som visar maximalt belopp för 
värdeöverföring från ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag.  


Utdelningen går över eget kapital i det bolag som lämnar utdelningen och den hamnar som 
skattefri intäkt i mottagande bolag. Avkastningskravet påverkas ej. 


Verksamhetsåret 2021 har börjat att närma sig sitt slut. Det är även en del administration för 
detta och anmälan ska även ske till Bolagsverket. Förvaltningen föreslår att 
kommunkoncernen tittar framåt och reglerar via koncernbidrag 2021/2022 så att Tranemo 
Forum då redovisar ett positivt resultat. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt 
resultat i Tranemo Forum, detta då det finns eget kapital i bolaget som uppgår till 4,9 mnkr.  


Ärendet 
Nedan följer en översiktlig analys av möjligheter till värdeöverföringar inom Tranemo 
kommuns bolagskoncern. 
 
Koncernöversikt 
Tranemo kommun 
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Tranemo Forum AB (100%):  
- Tranemo Utvecklings AB (100%) 
- Tranemobostäder Aktiebolag AB (100%) 


Regler för värdeöverförring 
Värdeöverföring kan ske på olika sätt: 


- Vinstutdelning 
- Förvärv av egna aktier 
- Minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägarna 
- Annan affärshändelse som innebär att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 
affärsmässig karaktär för bolaget 
- Koncernbidrag är normalt en värdeöverföring 


I ett aktiebolag kan värdeöverföringar uppgå till maximalt det fria egna kapitalet i bolaget 
om det är förenligt med bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt samt 
risker i verksamheten. 


Utdelningen går över eget kapital i det bolag som lämnar utdelningen och den hamnar som 
skattefri intäkt i mottagande bolag. Avkastningskravet påverkas ej. 


Det finns begränsningsregler som visar maximalt belopp för värdeöverföring från ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsbolag:  


Tillskjutet kapital * (genomsnittlig statslåneränta + 1 procentenhet) 


Det belopp som räknas fram ska sedan jämföras med 50% av årets resultat. Detta är det 
maximala beloppet som kan överföras. 


Tillskjutet kapital är det kapital som ägaren betalat för aktierna dvs normalt aktiekapitalet. 


Aktiekapital som tillkommit genom fondemission eller aktieägartillskott ska inte räknas in. 
 
Tranemo kommuns kommunala bolag - Resultat och eget kapital 2020 (tkr) 


 


Beräkning av möjlig vinstöverföring 


Beräkningen bygger på att hela aktiekapitalet är tillskjutet kapital. Enligt beräkning kan 46,3 
tkr föras över från 2020 års resultat.  
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Undantag från begränsningsregeln: 


Det går att göra större värdeöverföringar i följande fall: 


- Hälften av det nettoöverskott som uppkommit pga. avyttringar av fastigheter under 
räkenskapsåret 
-Om medlen används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar 
som främjar integration och social samman hållning eller tillgodoser bostadsbehovet för 
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
- Värdeöverföringar mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma 
koncern. 


Då mottagaren är ett Holdingbolag och medlen antas stanna där är bedöms undantag från 
ovan inte vara aktuella. 
 
Praktisk tillämpning  
Tranemo Forum AB som moderbolag bestämmer som ägare om att utdelning ska ske till 
dem. Det är även Tranemo Forum AB som deltar på dotterbolagens bolagsstämmor eftersom 
de äger bolaget.  


  
Styrelsen i dotterbolagen förslår en utdelning som man skriver in i förslaget till 
vinstdisposition i bolagets årsredovisning. Det har ansvar för att det finns möjlighet till 
utdelning från bolaget. Utdelningen beslutas sedan på bolagsstämman. Det innebär att vinst 
för 2021 beslutas på våren 2022 och så vidare. Utdelningen påverkar eget kapital i 
dotterbolaget och redovisas normalt som intäkt i moderbolaget det år då utdelningen sker. 
  
Sedan kan bolaget göra utdelning efter ordinarie bolagsstämma. Det innebär att bolaget 
håller extra bolagsstämma och besluta om extrautdelning. Utdelningen är fortfarande från 
det tidigare räkenskapsårets fria kapital. Det är en del administration för detta och anmälan 
ska även ske till Bolagsverket. Förvaltningen föreslår att kommunkoncernen istället tittar 
framåt och reglerar via koncernbidrag 2021/2022 så att Tranemo Forum då redovisar ett 
positivt resultat. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt resultat i Tranemo 
Forum. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt resultat i Tranemo Forum, detta 
då det finns eget kapital i bolaget som uppgår till 4,9 mnkr. 
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Resultatet i Tranemo Utvecklings AB är påverkat av upplösning av uppskjuten skattefordran 
samt minskade hyresintäkter och är särskilda poster hänförliga till 2020. Vid god uthyrning 
2021 blir resultatet 2021 positivt och då kan vinstöverföring ske till Tranemo Forum AB som 
koncernbidrag vid 2022 års bolagsstämma. 
 
Ekonomisk påverkan 
Värdeöverföringen är kostnadsneutral på totalen för Tranemo kommunkoncern.  
Tranemo Forum får ett bättre redovisat resultat och större eget kapital.  
Tranemo Utvecklings AB får ett lägre eget kapital, årets resultat påverkas negativt, 
avkastningskravet påverkas ej eftersom det räknas på ett resultat innan koncernbidrag.  
 
Barnkonventionen 
Ärendet påverkar ej barn 


Beslutsunderlag 
KS §220, 2021-10-11 
TF §53, 2021-09-09 
Tjänsteskrivelse 2021-06-03 


Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  
Tranemo Forum AB  
Tranemo Utvecklings AB 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status  
Avslutat 
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§ 194 Utredning, Hedersrelaterat våld och förtryck KS/2021:124 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner utredningen 


• Förvaltningen får i uppdrag att arbeta enligt rekommendationerna i utredningen. 


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 Petersson (M) har den 28 augusti 2019 lämnat en motion om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Motionären beskriver att Tranemo kommun i en undersökning som publicerats 
sommaren 2019 ligger bland de sämsta i landet i att arbeta med hedersrelaterat våld.  
Motionären yrkade på att en utredning ska ske kring hur arbetet med hedersrelaterat våld 
och förtryck så snart som möjligt kan införlivas i arbetet som sker inom ramen för trygg och 
säker kommun. Utifrån detta syfte är utredningen gjord. 
Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck är ett förvaltningsövergripande arbete där 
TSK är en kunskapsinhämtande, stöttande och rådgivande funktion. Arbetet är på detta sätt 
redan införlivat i TSK. 
Utredningen visar att det inom förvaltningen arbetas med att ta fram en aktivitetsplan för att 
säkerställa och medvetandegöra medarbetares grundläggande kunskaper inom området 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vissa aktiviteter sker i samverkan med trygg och säker 
kommun, TSK.  
 
Rekommendation är att fortsätta med det arbete som redan pågår och är planerat. Vidare är 
det av vikt att upprätthålla samt utveckla tvärsektoriell kompetensutveckling och god 
samverkan. 


Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  
Utredningen har ingen bäring ur ett barnrättsperspektiv.  
Det arbete som förvaltningen gör för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är dock 
viktigt ur ett barnrättsperspektiv för att förhindra att barn far illa utan får leva ett tryggt liv 
där de får sina behov tillgodosedda och kan utvecklas. Alla barn har samma rättigheter och 
lika värde samt ska ha möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad.  
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Beslutsunderlag 
KS §199, 2021-09-20 
OU §65, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Utredning om hedersrelaterat våld och förtryck  
Motion om hedersrelaterat våld och förtryck KS 2019:417 
KF 2021-02-08 §6, Svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck 
Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 


Beslutet skickas till 
Servicesektionen  
Omsorgssektionen 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige  


Status  
Avslutat 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-25 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 44 
 


§ 195 Arkivreglemente KS/2021:417 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar arkivreglemente och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 


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 
Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Tranemo 
kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 
Arkivreglementet har anpassats utifrån att Tranemo kommuns verksamhetsorienterade 
dokumenthanteringsplan ersatts av en processorienterad informationshanteringsplan. 
Vidare har reglerna kring utlån av allmän handling ur Tranemo kommuns arkivbestånd 
skärpts. 


Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen 
Ärendet har ingen påverkan på barn. 


Beslutsunderlag 
KS §222, 2021-10-11 
AU §138, 2021-09-23 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Arkivreglemente 


Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Alla sektioner och funktioner 
Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arkivreglemente 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 
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Status  
Avslutat 
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§ 196 Sammanträdestider 2022 KS/2021:479 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022. 


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 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2022. Vid arbetet med att ta 
fram sammanträdestider så har den vertikala dialogen, budgetprocessen, regionfullmäktige 
och valår tagits i beaktande. 


Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 
KS §224, 2021-10-11 
AU §135, 2021-09-23 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Sammanträdestider 2022 


Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Sammanträdestider 2022 


Slutinstans 
KF 


Status  
Avslutat 
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§ 197 Motioner och medborgarförslag under beredning 2021 
KS/2021:82 


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 
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och 
motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige. 
Vid avstämning 2021-08-10 finns det 11 motioner och 18 medborgarförslag under beredning. 
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och 
medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av 
motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att 
kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att 
informationen givits. 
Vid avstämningsdatumet finns det fyra medborgarförslag och inga motioner som har 
passerat gränsen. 


Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 
KS §208, 2021-10-11 
AU §130, 2021-08-26 
Tjänsteskrivelse 2021-08-10 
Medborgarförslag under beredning HT 2021 
Motioner under beredning HT 2021 
Medborgarförslag som passerat 1årsgräns HT 


Föredragning och debatt 
Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 


Slutinstans 
Kommunfullmäktige 


Status  
Avslutat 
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§ 198 Valärende - avsägelse Robert Bertilsson (KD) som ersättare i 
kommunfullmäktige KS/2021:432 


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 
Robert Bertilsson (Kd) har, 2021-07-01 inkommit med en skrivelse där han begär att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett Bo Erlandsson (Kd) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige, från och med 2021-09-20 


Beslutsunderlag 
Valärende – avsägelse Robert Bertilsson (Kd) som ersättare i kommunfullmäktige 
KF §173, 2021-09-20 
Länsstyrelsens sammanräkning 


Status 
Avslutat 
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§ 199 Delgivningar KS/2021:136, KS/2021:527, KS/2021:34 


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 
Kommunfullmäktiges delges följande handlingar; 
- Minnesanteckningar Polsam 2021-09-09 
- Protokoll 20210928 Utblick 2023-2025 
- Plan för 2023-2025 
- Protokoll Uppföljning 2 (U2) för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
- Nämndsbeslut uppföljning 2 – 2021 Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo  
- Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst 
- Protokollsutdrag Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst 
- Revisorernas bedömning Tolkförmedling Väst 
- Delårsbokslut 2021 Tolkförmedling Väst 
- Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst 
- Förbundsordning 2021-01-01 Tolkförmedling Väst 


Status 
Pågående 
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§ 200 Information från revisorerna  


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 pågående granskningar om; 


- Elevhälsan med inriktning hemmasittare 
- Bisysslor 


 
Information ges även om att revisorerna ser positivt på kontrollfunktionen gällande 
internkontrollen kopplat till avtalstrohet. 


Föredragning och debatt 
Revisorernas ordförande Bengt Melkersson (C) föredrar ärendet. 


Status 
Pågående 
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§ 201 Rapport från beredningarna  


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 
Beredningsledare för arvodesberedningen Ann-Christine Simonsson (C) uppmanar samtliga 
partier att det är viktigt att man besvarar beredningens frågor som skickas ut på partiremiss. 
Nästa utskick innefattar beredningens slutförslag och detta skickas ut inför gruppmötena 
2021-11-09. 
Ytterligare informerar Ann-Christine Simonsson (C) att beredningen ska träffa fullmäktiges 
presidie för att diskutera organisationsfrågor. 


Föredragning och debatt 
Beredningsledare för arvodesberedningen Ann-Christine Simonsson (C) föredrar ärendet. 


Status 
Pågående 
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Ledamöter 


 


Närvaro 


 


Omröstning 
1 (§187) 


 


Omröstning 
2 (§191) 


 


Omröstning 
3 


 


Omröstning 
4 


1. Eva-Karin Haglund (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


2. Bo Haarala (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


3. Rose Torkelsson (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


4. Göran Björk (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


5. Lena Eksberg (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


6. Anders Brolin (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


7. Tatjana Dujin Peterson (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


8. Mari Kockali (S) 


Marita Nordin (S) 


 
I 


 
J 


 
J 


  


9. Kerstin Karp Alf (S) 


Ingela Remstam (S)  


 
I 


 
J 


 
J 


  


10. Eija Qvist (S) 


Jan-Erik Svenningsson (S) 


 
I 


 
J 


 
J 


  


11. Leif Gustavsson (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 
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12. Johnny Ohlsson (S) 
 


 
I 


 
J 


 
J 


  


13. Erene Bertilsson (KD) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


14. Brigitte Barenfeld (KD) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


15. Robin Kaas (V) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


16. Jonas Blank (V) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


 


17. Caroline Bergmann (MP) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


18. Lennart Haglund (C) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


19. Christoffer Andersson (C) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


20. Torbjörn Edgren (C) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


21. Cecilia Valbrant (C) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


22. Fredrik Larsson (C) 


 


     


23. Emelie Romland (C) 
Ann-Christine Simonsson (C) 
§§178–191, §§194–201 


 
I 


 
N 


 
N 
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24. Crister Persson (C) 


 


 
I 


 
N 


 
N 
 


  


25. Stephan Bergman (M) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


26. ChrisTina Yngvesson 
(oberoende (M)) 
Stefan Hjertén (oberoende 
(M)) 


 
I 


 
J 


 
N 


  


27. Birgitta Olander 
(oberoende (M)) 


 


 
I 


 


 
J 


 
N 


  


28. Kathleen Wireklev (M) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


29. Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 
§§178–190 


 
I 


 
N 


   


31. Jan Hagberg (SD) 


 


     


32. Anna Letth (SD) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


33. Ivan Letth (SD) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


34. Johnny Letth (oberoende 
(SD)) 


 


 
I 


 
N 


 
N 
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35. Karin Ljungdahl (C) 


 


 
I 


 
N 


 
N 


  


36. Ana Alvarez-Björk (L) 


 


 
I 


 
J 


 
J 


  


37. Ulf Thifors (S) 


 


 
I 


 
J 


 
J 
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