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Plats   Medborgarhuset i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   18:00 – 20:35  

 

Närvarande Beslutande  

Se närvaro-/omröstningslista 1/2021 

 

Övriga närvarande Sanna Blomgren, utredare/processekreterare 

Carita Brovall, kommunchef 

Kajsa Montan, funktionschef 

Annika Fagrell Björklund, VD TranemoBostäder AB §1 

Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 

Anne Steine, processekreterare 

Patrik Johansson, IT-tekniker 

Carina Carlzon, kommunikatör 

   

Paragrafer  §1-§25 

Utses att justera  Cecilia Valbrant (C), Jonas Blank (V) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Ulf Thifors (S) §§1–12, §§14–25 Karin Ljungdahl (C) § 13 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Cecilia Valbrant (C), Jonas Blank (V) 
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ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-08 

Anslaget under tiden 2021-02-12—2021-03-08 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 
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§ 1 Information TranemoBostäder AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om nuläget, pågående projekt och kommande projekt för TranemoBostäder 

AB. 

Föredragning och debatt 

VD Annika Fagrell Björklund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Avslutat 
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§ 2 Anmälningsärende från krisledningsnämnd KLN/2020:3, 

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 vid närmast 

följande fullmäktigesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll KLN 2020-12-04 

Protokoll KLN 2020-12-21 

Protokoll KLN 2020-12-29 

Protokoll KLN 2021-01-08 

Protokoll KLN 2021-01-22 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 3 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:93, KS/2021:95, 

KS/2021:96, KS/2021:97, KS/2021:103 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen om att motioner 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 kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en 

motion. 

ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) har lämnat motion om bidrag till idéburet offentligt 

partnerskap (IOP), motion om ledamotens rätt att muntligt presentera sina frågor och 

interpellationer samt en motion om omställningsbidrag. 

C-gruppen (Karin Ljungdahl, Lennart Haglund, Christoffer Andersson, Fredrik Larsson, 

Torbjörn Edgren, Crister Persson, Emelie Romland och Cecilia Valbrant) har lämnat en 

motion om giftfri miljö och Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om poster i 

bolagsstyrelser. 

Beslutsunderlag 

KS/2021:93 Motion IOP-Bidrag 

KS/2021:95 Motion Muntlig presentation 

KS/2021:96 Motion Omställningsbidrag 

KS/2021:97 Motion giftfri miljö 

KS/2021:103 Motion om poster i bolagsstyrelser 

Föredragning och debatt 

ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) föredrar sina motioner. 

Karin Ljungdahl (C) föredrar C-gruppens motion. 

Stephan Bergman (M) föredrar sin motion. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

TPB 

Stratsys 

Status 

Pågående 
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§ 4 Inkomna interpellationer och frågor KS/2021:92, KS/2021:98, 

KS/2021:101, KS/2021:102 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar de inkomna interpellationerna. 

• Interpellationerna får ställas. 

• Interpellationerna besvaras på fullmäktiges nästkommande sammanträde. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Lennart Haglund (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

odlingslotter. 

Stephan Bergman (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

bredbandsstrategi. 

ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) har ställt två interpellationer till kommunstyrelsens 

ordförande om motionen om inventering av Ödehus samt motionen om 

befattningsbeskrivningar. 

Beslutsunderlag 

KS/2021:92 Interpellation odlingslotter 

KS/2021:98 Interpellation bredband 

KS/2021:101 Interpellation Ödehus 

KS/2021:102 Interpellation befattningsbeskrivningar 

Föredragning och debatt 

Karin Ljungdahl (C) föredrar interpellationerna. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Status 

Pågående 
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§ 5 Svar på motion om sänkt tomtavgift - Moderaterna KS/2019:461 
 

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 

Samhällsplanering samt mark- och exploatering föreslår att motionen avslås: 

• Omvärldsanalysen menar att grannkommuner säljer tomter i liknande 

lägen från 350 kr/m2. 

• Ökad marknadsföring från 2020 skapar större efterfrågan. 

• Ekonomisk påverkan om taxan sänks är att kommunens intäkter blir lägre 

vilket i sin tur påverkar kommunens resultat negativt.  

• Marknadsmässiga priser bör styra tomtpriserna, annars faller riktlinjerna 

för mark- och exploatering som börjar gälla  

2021-01-01 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Petersson (M) och Stephan Bergman (M) yrkar skyndsamt att utreda möjligheten att 

sänkta tomtavgifter för näringslivstomter i Tranemo kommun.  

 

Förvaltningen har under hösten 2019 tagit fram riktlinjer för mark- och exploatering. Detta 

med anledning att kunna agera professionellt och affärsmässigt mot både befintliga och nya 

företag som vill etablera sig i Tranemo kommun. Omvärldsbevakningen i grannkommuner 

säger att industrimark säljs från 350 kr/m2 i samma läge. I Tranemo säljs mark längs 27:an 

för 60 kr/m2. Förvaltningen har under 2020 och 2021 att börja marknadsföra tomter och 

industrimark i Tranemo kommun. Marknadsföringen har tidigare varit blygsam. Ju fler som 

får reda på att kommunen har tillgängliga och detaljplanerade marker till salu desto större 

chans till efterfrågan och fler intressenter.  

 

Idag förlorar kommunen ofta på de affärer vi gör när vi säljer mark eftersom marken säljs 

under marknadsvärdet, priset är starkt subventionerat. Ett exempel är att mark längs RV 27 

behöver säljas för minst det dubbla för att gå plus minus noll, dvs att nå en självkostnad. 

Riktlinjerna för mark- och exploatering som har antagits i Kommunfullmäktige under 2020 

och som börjar att gälla från  
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2021-01- 01 förespråkar en skälighet i prissättningen för en mer affärsmässig utveckling av 

kommunens mark och exploatering.  

Ärendet 

Karin Peterson (M) och Stephan Bergman (M) har 2019 09 05 lämnat en motion angående  

Karin Peterson (M) och Stephan Bergman (M) anser att sänkta tomtpriser kan locka fler 

befintliga företag och nya företag att etablera i kommunen.  

 

Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman (M) och Karin Peterson (M) den 2020 10 

29 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen 

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §249, 2020-12-21 

AU §163, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse 2020-11-06 

Motion om sänkt tomtavgift 

KF § 100 Inkomna motioner och medborgarförslag 

KS/2020:429 Riktlinjer för markanvisning och exploatering 

Beslutet skickas till 

Stephan Bergman (M) 

Karin Reboli (M) 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 6 Svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck KS/2019:417 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Petersson (M) har lämnat en motion om att kommunen ska genomföra en utredning 

för att redovisa hur arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck kan införlivas som en del 

av arbetet inom Trygg och säker kommun.  

Eftersom förvaltningen redan arbetar med området som motionärens frågeställning berör, 

antas motionen. 

Ärendet 

Karin Petersson (M) har den 28 augusti 2019 lämnat en motion om hedersrelaterat våld och 

förtyck. 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 yrkar på att kommunen genomför en utredning för att redovisa hur arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck kan införlivas som en del av arbetet inom Trygg och säker 

kommun. 

Förvaltningen var i kontakt med motionären den 10 juni 2020 för att ge hen tillfälle att 

utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga.  

 

Trygg och säker kommun (TSK) 

I riktlinjerna för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete framgår att 

förvaltningen gemensamt ska arbeta för att ”säkerställa rutiner och inhämta kunskaper för 

en trygg och säker kommun”. Visionen för TSK är att värna demokratin, göra Tranemo 

kommun till en tryggare plats och förebygga brott samt skapa förutsättningar för att 

prioritera rätt saker. 

 

Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har sedan starten av TSK (årsskiftet 2017/2018) 

varit en del av Tranemo kommuns arbete för att skapa en trygg och säker kommun. TSK 

jobbar samordnande genom lägesbildsrapportering. Det är en av grundpelarna i TSK:s 

arbete och arbetssättet är väl etablerat och hela förvaltningen är aktiv i rapporteringen.  

 

Förvaltningens arbete med frågan - Nu och framåt 

Trygghet och säkerhet är en mänsklig rättighet. 
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• Lägesbildsrapporteringen har fört med sig att verksamheten uppmärksammat 

mönster som man kunnat arbeta proaktivt med. Kommunpolis och 

trygghetssamordnare har tillsammans genomfört ett dialogforum för personal på 

kommunens alla förskolor och skolor med inriktning mot demokrati och 

våldsbejakande extremism, där hederskontext är och ska vara en del. Dialogen 

genomförs kontinuerligt.  

• Varje år genomförs ett antal trygghetsvandringar, dessa kompletteras med 

trygghetsmöten. Från och med 2021 kommer trygghetsmötena att utvecklas då 

tjänstepersoner från förvaltningen deltar tillsammans med andra aktörer. Vid mötena 

diskuteras såväl situationsanpassade som sociala frågor. 

• Inom omsorgs- och lärandesektionen pågår arbetet med att ta fram en 

utbildningsplan för att säkerställa och medvetandegöra alla medarbetares 

grundläggande kunskaper inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Vissa 

utbildningsinsatser sker i samverkan med TSK.  

• Omsorgssektionens myndighetsutövning har sedan 1 september 2020 en 

mottagningsenhet där hedersrelaterat våld och förtryck skyndsamt kan omhändertas. 

• En styrgrupp med representation från förvaltningens samtliga sektioner kommer att 

bildas och börja arbeta under hösten 2020. 

Eftersom förvaltningen redan arbetar med området som motionärens frågeställning berör, 

antas motionen. 

Ekonomisk påverkan 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vi se att redan pågående och kommande, 

samordnade insatser, leder till ökad social hållbarhet och för individen en ökad 

självständighet fritt från våld. 

Barnkonventionen  

Vi skall se till barnets bästa. I socialtjänstlagen finns en uppmaning till privatpersoner och en 

skyldighet för anställda inom vissa verksamheter, att anmäla misstanke om att ett barn far 

illa. Medan lagen säger att privatpersoner bör anmäla, är det en skyldighet för till exempel 

lärare, barnmorskor, förskollärare och psykologer att anmäla. Det gäller även anställda inom 

privata verksamheter. 

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons 

handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den 

rådande normen anses dra skam över hela familjen.  

Genom att intensifiera samverkan inom förvaltningen kan vi bli bättre på att stötta de barn 

och unga som behöver hjälp och stöd. 
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Beslutsunderlag 

KS §247, 2020-12-21 

OU §119, 2020-11-19 

Motion om hedersrelaterat våld och förtryck, 2019-08-28 

Tjänsteskrivelse om svar på motion, 2020-10-21 

Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, KS/2019:469, 2020-01-20 

Beslutet skickas till 

Karin Reboli (M) 

Omsorgssektionen 

Stratsys 

Status 

Avslutat 

 
  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
af

90
7a

c0
-a

c4
9-

43
f7

-8
40

6-
15

1b
8e

73
e8

31



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-02-08 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 15 

 

§ 7 Uppdrag - Utredning av att införa Medborgarbudget i Tranemo 

Kommun KS/2020:321 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner utredningen. 

• Alt 2: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera Regler för Försköningsmedel 

med krav på att föreningar inhämtar förslag från samhälls- /byinvånarna inför 

ansökan. 

 
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 

Medborgarbudget är ett projekt som resulterar i flera framgångsfaktorer, men för den lilla 

kommunen med de ekonomiska förutsättningarna som finns är resurserna som krävs 

förhållandevis stora. Det finns inte möjlighet att hantera ett eventuellt införande av 

medborgarbudget inom befintlig budgetram, därför bör det behandlas i den ordinarie 

budgetprocessen.  

Förvaltningens förslag till beslut är att regler för försköningsmedel uppdateras med kravet 

att föreningarna inhämtar förslag från samhälls-/byinvånarna inför ansökan. 

Ärendet 

Caroline Bergmann (Mp) har den 15 mars 2019 lämnat en motion gällande medborgarbudget 

i Tranemo kommun. Förvaltningen var i kontakt med motionären maj 2019 för att ge tillfälle 

för motionären att utveckla sitt förslag. Motionären menar att syftet med medborgarbudget 

är att öka medborgarnas förståelse, förtroende och engagemang i arbetet med hur 

kommunens gemensamma resurser ska användas. Motionären vill uppmuntra och förenkla 

för Tranemos invånare att delta och engagera sig i kommunens utveckling.  

2020-06-08 beslutade kommunfullmäktige att ”Motionen är av den karaktär att en mer 

omfattande utredning krävs.” Förvaltningen fick därmed i uppdrag att utreda om 

möjligheten till att införa medborgarbudget i Tranemo kommun. 

En utredning är gjord med hjälp av kunskapsinhämtande och omvärldsbevakning. 

2020-09-24 återremitterades utredningen av allmänna utskottet och förvaltningen fick i 

uppdrag att även utreda möjligheten att omvandla försköningsmedel till medborgarbudget. 

Denna komplettering är gulmarkerad i utredningen. 

Utifrån utredningen anser förvaltningen att det finns tre alternativ:  

- 1a alternativet: Avslå förslaget. Detta då det krävs personella och ekonomiska 

resurser som kommunen inte har budgeterat för.  

- 2a alternativet: Att kräva av föreningarna att de lyssnar in och tar in förslag från 

invånarna i byn/samhället inför ansökan.  
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- 3e alternativet: att införa medborgarbudget av försköningsmedel. Detta bör då tas 

med i kommande budgetarbete.   

Förvaltningen förslag till beslut är alternativ 2. Det är en enkel åtgärd som går att införa inför 

nästa ansökningsperiod och som inte resulterar i några extra kostnader men ändå genererar 

ett ökat samhällsengagemang.  

Ekonomisk påverkan 

Om beslut blir att införa medborgarbudget behöver detta behandlas i den ordinarie 

budgetprocessen. Övriga alternativ har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Förvaltningens förslag, alternativ 2 påverkan ur ett barnrättsperspektiv är att det ställs krav 

på föreningarna att inhämta förslag från samhäll-/byinvånarna inför en ansökan. Detta 

möjliggör till större påverkan från barnen/barnet.  

Beslutsunderlag 

KS §250, 2020-12-21 

AU §158, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse  

AU §134, 1010-09-24 

KF § 65 Svar- Motion om Medborgarbudget i Tranemo 

Utredning med komplettering av försköningsmedel 

Motion om att införa Medborgarbudget i Tranemo 

Föredragning och debatt 

Processekreterare/utredare Sanna Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor. 

ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)), Caroline Bergmann (Mp) och Anna Letth (SD) deltar i 

debatt. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Ekonomifunktionen 

Stratsys 

Caroline Bergmann (Mp) 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat  
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§ 8 Policy och riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 

KS/2020:570 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar Policy för informationssäkerhet och dataskydd 

 
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 

Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet 

samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad 

arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn, 

slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra 

arbetet.  

Sammanfattning av ärendet 

Information är en viktig tillgång för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala 

bolagen och är av betydande värde för de vi är till för. För att trygga 

informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska kommunen bedriva 

ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete som bygger på 

etablerade standarder. 

Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet 

samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad 

arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn, 

slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra 

arbetet. 

Policyn och riktlinjerna har arbetats fram i samverkan med Tranemo kommun. Detta har 

varit naturligt då en del av informationssäkerhet omfattar IT-säkerhet och kommunerna har 

en etablerad IT-samverkan sedan 2010. Likaså har kommunerna en etablerad samverkan 

kring informationssäkerhet och dataskydd sedan 2016. 

Ärendet 

Information är en viktig tillgång för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala 

bolagen och är av betydande värde för de vi är till för. Kommunens informationstillgångar 

består av all information som finns hos kommunen, inkommer till kommunen eller som 

upprättas av kommunen, oavsett var den förvaras och om den är digital, pappersbunden 

eller muntlig. En del av vår information består av personuppgifter. 
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För att trygga informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska 

kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och 

dataskyddsarbete som bygger på etablerade standarder. 

Målet är att upprätthålla rätt nivå på skydd av informationstillgångarna avseende 

tillgänglighet (att information är åtkomlig för behörig person vid rätt tillfälle), riktighet (att 

information är tillförlitlig, korrekt och fullständig) och konfidentialitet (att information 

skyddas för obehörig insyn).  

Dataskyddsarbetets mål, utöver vad som gäller för informationssäkerhet, är att de 

personuppgifter som kommunen hanterar ska behandlas i enlighet med de grundläggande 

dataskyddsprinciperna i dataskyddsförordningen och i enlighet med övriga 

dataskyddsregler. Informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet samordnas då ett gott 

informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för att följa dataskyddslagstiftningen. 

Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet 

samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad 

arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn, 

slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra 

arbetet. 

I med att samhället har gått från att vara ett produktionssamhälle till att vara ett 

informationssamhälle har informationens värde och betydelse för verksamheterna ökat 

markant. Brister i hantering av information leder till ett försämrat förtroende för tjänster och 

bakomliggande aktörer. Allvarliga och upprepade störningar kan leda till förtroendekriser, 

som också kan sprida sig till fler aktörer och tjänster och även till andra sektorer. Exempelvis 

kan ett försämrat förtroende för en kommunal verksamhet smitta av sig till andra 

kommunala verksamheter. 
 

Genom god informationssäkerhet i samhället kan man främja: 

• samhällets effektivitet och kvalitet i informationshantering 

• näringslivets lönsamhet och tillväxt 

• samhällets brottsbekämpning och beredskap mot allvarliga störningar och kriser 

• medborgares fri- och rättigheter samt personliga integritet 

• medborgares och verksamheters förtroende för informationshantering och IT-system 

 

Då informationssäkerhet och dataskydd både är omfattande och komplext är det viktigt att 

kommunens arbete bedrivs utifrån etablerade standarder. Policyn och riktlinjerna är 

utarbetade från standarden SS-ISO/IEC 27000. 

En del av skyddet för information kopplar till IT-säkerhet. Ulricehamn och Tranemo 

kommun har sedan den 1 augusti 2010 haft en etablerad IT-samverkan. I 

samverkansorganisationen finns sedan 2016 gruppen ISG, informationssäkerhetsgruppen, 

som arbetar med informationssäkerhet. Från 2019 utökades gruppens ansvar till att även 

omfatta dataskydd. ISG tillsammans med kanslifunktionerna i respektive kommun har 

arbetat fram föreslagen policy och riktlinje. Underlagen har även skickats på remiss till 
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kommunernas dataskyddsombud på Boråsregionen för att säkerställa att dataskydd haneters 

på ett korrekt sätt. 

I takt med utvecklingen och transformationen i samhället ser vi att det är informationen och 

hanteringen av informationen som ska skyddas. Tekniken och arbetssätten förändras allt 

oftare, därav att policy och riktlinjer ska vara teknikoberoende. Verksamheterna ansvarar för 

att utforma guider och rutiner kopplade till arbetssätt och teknik för att säkerställa att policy 

och riktlinjer efterlevs. 

Ekonomisk påverkan 

Policyn och riktlinjen får inga direkta ekonomiska konsekvenser. Arbete med 

informationssäkerhet och dataskydd sker även idag men utan tydlig styrning och gemensam 

ambitionsnivå. Genom att anta styrande dokument kommer arbetet samordnas och 

förtydligas i kommunen. Målet är att det bidrar till effektivare och mer säkra arbetssätt som 

förebygger kostsamma informations- och dataskyddsincidenter. Det ska även skapa trygghet 

så väl inom som utom kommunen i informationshanteringsprocesserna.  

Barnkonventionen  

Kommunen hanterar stora mängder information och personuppgifter, en stor del av 

informationen rör barn direkt eller indirekt. Genom ett väldefinierat och strukturerat arbete 

med informationssäkerhet och dataskydd kan förtroendet mellan barn och kommunen 

bibehållas och förstärkas. Information rörande barn har ofta ett extra starkt skydd och genom 

rätt arbetssätt kan vi upprätthålla rätt och nödvändigt skydd för uppgifter som rör barn. 

Detta kan i sin tur leda till att vi på ett bättre och effektivare sätt kan ta tillvara barns 

rättigheter i samhället. 

Beslutsunderlag 

KS §244, 2020-12-21 

AU §160, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse  

Policy för informationssäkerhet och dataskydd 

Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Policy för informationssäkerhet och dataskydd 

Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige är slutinstans för policyn. 

Kommunstyrelsen är slutinstans för riktlinjerna. 

Status  

Avslutat 
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§ 9 Revidering av informationshanteringsplan 2021 KS/2018:124 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar informationshanteringsplan. 

• Gallring ska genomföras i enlighet med informationshanteringsplan 

• Upphäver tidigare antagna dokumenthanteringsplaner 
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 

Arkivlag § 6 

Sammanfattning av ärendet 

Arkivlagen anger att kommunen i egenskap av arkivmyndighet ska hålla sitt arkiv avgränsat 

genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar och verkställa 

föreskriven gallring i arkivet. 

 

För att bättre kunna uppfylla arkivlagens krav på avgränsning och gallring i kommunarkivet 

har representanter från de kommunala verksamheterna tillsammans med arkivarie tagit 

fram en informationshanteringsplan, tidigare kallad dokumenthanteringsplan. Denna ska 

revideras årligen och anpassas efter kommunens processer, allmänna handlingar och lagar. 

 

Gällande dokumenthanteringsplan är verksamhetsbaserad, medan den nya 

informationshanteringsplanen istället är processorienterad, vilket är en bättre anpassning för 

hur kommunen jobbar i den egna verksamheten. En processorienterad 

informationshanteringsplan är att föredra när Tranemo kommun inför e-arkiv.  

 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen 

Ärendet har ingen påverkan på barn. 

Beslutsunderlag 

KS §253, 2020-12-21 

AU §161, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse  
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Beslutet skickas till 

Alla sektioner och funktioner 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 10 Ägardirektiv och bolagsordningar för Tranemo kommuns bolag 

KS/2020:384 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar gemensamt ägardirektiv för Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och 

Tranemo Utvecklings AB och ersätter tidigare gällande ägardirektiv för nämnda 

bolag. 

• Antar bolagsordningar för Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och Tranemo 

Utvecklings AB och ersätter tidigare gällande bolagsordningar för nämnda bolag. 

 
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 fått i uppdrag att förtydliga ägardirektiv och bolagsordningar för 

kommunens bolag. Styrdokumenten har processats fram i samråd med samtliga bolag. 

Bolagsordningen är bolagets samling med regler. Ägardirektivet uttrycker det som ägaren, 

kommunfullmäktige, vill. Det utgör grunden för styrelsens och ledningens strategiska och 

operativa område.   

Ägardirektiven har gjorts om till ett gemensamt dokument för hela koncernen, med särskilda 

bilagor för vad som gäller specifikt för respektive bolag. Det är förtydligat hur samverkan 

ska ske mellan bolagen och ägaren och förhoppningen är att dokumentet ska vara mer 

lättöverskådligt och användbart. Det är till största delar strukturella förändringar och 

förtydliganden som har gjorts.  

Det finns en bolagsordning för respektive bolag. Dokumenten har setts över och förutom 

mindre redaktionella förändringar har även verksamhetsföremålet i Tranemo Utvecklings 

ABs bolagsordning är förändrats.  

Förutom vad som nämnts ovan har följande ändringar har skett i bolagsordningarna: 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma – tid för utskick är ändrat. 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman – Tillagt att allmänheten får närvara. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen direkt påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §5, 2021-01-18 

AU §174, 2020-12-10 
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Tjänsteskrivelse  

Ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag¨ 

Bolagsordning för Tranemo Forum AB 

Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 

Bolagsordning för Tranemobostäder AB 

Föredragning och debatt 

Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Författningssamlingen 

Tranemobostäder  

TUAB 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Beslut, ägardirektiv och bolagsordningar 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 11 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening KS/2020:495 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Betalar ett insatsbelopp om 2.400.000 kronor till Kommuninvest ekonomisk förening 

samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen.  

• Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 

åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 per 

invånare. 

 
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 

Kommuninvest Ekonomisk förening har sagt upp förlagslånen som föreningen upptog år 

2010 från medlemmarna och kommer återbetala dem. Tranemo kommuns förlagslån till 

föreningen uppgår per 2020-09-30 till 2.400.000 kr.  

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 

medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 

att öka sin kapitalinsats till föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 

föreningen i form av en kapitalinsats. 

Vid föreningsstämma 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 

kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar, 

istället för som tidigare då det fanns två nivåer. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner (dagens nivå är 900 kr/invånare), vilket samtliga medlemmar ska ha 

uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet 

ökar successivt under de kommande fyra åren. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet påverkar kassaflödet under år 2023 och 2024 i och med den ökade kapitalinsatsen, 

men har ingen resultatpåverkande effekt. 

Under år 2023 ska 1.092 mnkr inbetalas till Kommuninvest ekonomisk förening och under år 

2024 1.164 mnkr.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv. 
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Beslutsunderlag 

KS §248, 2020-12-21 

AU §154, 2020-11-04 

Tjänsteskrivelse om återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest ekonomisk förening  

Information om kapitalisering 

Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering 

Bilaga 2 Inbetalning per medlem 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Status  

Avslutat 
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§ 12 Ändring av riktlinjerna för färdtjänst vad gäller prisjustering av 

egenavgifter KS/2020:100 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner att egenavgifter från och med 2021 kommer att utgå från föregående års 

nivåer på egenavgifterna och årligen regleras utifrån taxiindex. 

• Godkänner ändring av riktlinjer för färdtjänst vad gäller modell för hur den årliga 

prisjusteringen ska göras. 

 
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  

I våra nuvarande riktlinjer för färdtjänst: 

”Kommunfullmäktige beslutar om alla avgifter inom färdtjänsten. Mindre och årlig prisjusteringen 

gällande färdtjänsttaxor delegeras. Prisjusteringen utgår från Västtrafiks baspriser med procentpåslag 

om 40/50 procent, likt våra grannkommuners upplägg.” 

Detta ärende har tillkommit eftersom Västtrafik under november 2020 kommer att införa en 

ny prisstödmodell för den allmänna kollektivtrafiken. Idag är varje kommun en avgiftszon 

och har ett baspris. Den nya prisstödmodellen innebär att kommunernas zoner slås ihop till 

tre zoner. Därför kommer baspriser för respektive kommunzon försvinna och därmed har vi 

inget att utgå ifrån. 

Förvaltningen föreslår därför att ändra i riktlinjerna för färdtjänst och att priserna ska 

justeras enligt taxiindex, i de fall taxiindex upphör att publiceras ska index ersättas med ett 

likvärdigt index som rekommenderas av Statistiska centralbyrån (SCB). Prisjusteringar för 

färdtjänstens egenavgifter kommer att utgå från föregående års nivåer på egenavgifterna och 

årligen regleras utifrån taxiindex, om inte kommunfullmäktige beslutar något annat. 

Ekonomisk påverkan 

De nuvarande egenavgifterna fortsätter 2020 ut. En prisjustering kan komma att ske 1 januari 

2021 likt tidigare år. 

Barnkonventionen  

Det här ärendet gäller för ändring av årlig reglering av egenavgifter enligt index och 

kommer inte ha någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv.   

Beslutsunderlag 

KS §248, 2020-12-21 

OU §156, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse  
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Riktlinjer gällande färdtjänst – markerat med ändringar 

Riktlinjer gällande färdtjänst – klar version 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Omsorgssektionen  

Bergkvarabuss AB 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinjer gällande färdtjänst 

Status  

Avslutat 
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§ 13 Stiftelser, fonder 2019 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

KS/2020:533 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 

understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons 

fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons 

fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i 

samförvaltningen. 

• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lennart Haglund (C), Lena Eksberg (S), Eva-Karin Haglund (S) 

och ordförande Ulf Thifors (S) i fullmäktiges beslut. 

Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) tjänstgör som ordförande.  

Ärendet 

Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo 

Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och 

Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot 

godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Barnkonventionen 

Ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §7, 2021-01-18 

OU §125, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse 

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och understödsstiftelser, årssammandrag 2019 

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och understödsstiftelser 

Årsredovisning Stiftelsen Fritz och Ellen Claesson fond 2019 

Årsredovisning Stiftelsen Sjukhjälps- och understödsfond 2019 

Årsredovisning Stiftelsen Edit Anderssons fond 2019 

Årsredovisning stiftelsen Uddebo och Tranemo ungdomsdonation 2019 
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Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtöd 

Ekonomifunktionen  

Status  

Avslutat 
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§ 14 Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 KS/2020:531 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

har lämnats för tredje kvartalet år 2020. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

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

kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre 

månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa 

beslut enligt LSS och SoL. 

Ärendet 

Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 

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

vård och omsorg.  

Enligt rapporten finns 14 beslut inom äldreomsorgen enligt SoL samt ett beslut om personer 

med funktionsnedsättning som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv.   

Barnkonventionen 

Ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

KS §259, 2020-12-21 

OU §124, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse 2021-02-09020-12-03 

Ej verkställda beslut: Individrapport år 2020 kvartal 3 

Beslutet skickas till 

Myndighetsfunktionen 

Revisorerna 
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Status  

Avslutat 
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§ 15 Valärende - Val av vice ordförande samverkansnämnd 

Arbetsmarknad KS/2021:77 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Föreslår kommunfullmäktige i Svenljunga kommun att utse Anders Brolin (S) till vice 

ordförande i samverkansnämnd Arbetsmarknad.  

 
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 samverkansnämndens reglemente § 5 ska nämnden bestå av fyra ledamöter och fyra 

ersättare varav kommunerna vardera utser två ledamöter och två ersättare. 

Samverkansnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande som enligt 

kommunallagen värdkommunens kommunfullmäktige ska utse. Respektive kommun äger 

rätt att lämna förslag på namn till uppdragen.  

2021-11-23 beslutade kommunfullmäktige att Tony Hansen (S) ska entledigas från sitt 

uppdrag i samverkansnämnden from 2021-01-01 och Anders Brolin (S) utsågs till ledamot i 

samverkansnämnden.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

KF §142, 2020-11-23 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtös 

Svenljunga Kommun 

Slutinstans 

KF 

Status  

Avslutat 
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§ 16 Valärende - val av ordförande samverkansnämnd IT KS/2021:78 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Föreslår för kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att utse Anders Brolin (S) 

till ordförande i Samverkansnämnd IT. 

 
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 samverkansnämndens reglemente §7 ska nämnden bestå av fyra ledamöter och fyra 

ersättare varav kommunerna vardera utser två ledamöter och två ersättare.  

Nämnden ska ha en ordförande samt en vice ordförande som enligt kommunallagen 

värdkommunens kommunfullmäktige ska utse. Respektive kommun äger rätt att lämna 

förslag på namn för uppdragen. 

Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna. 

Ulricehamns kommun är värdkommun för nämnden och ordförandeskapet ligger för denna 

mandatperiod på Tranemo Kommun. 

Tony Hansen (S) blev entledigad från sitt uppdrag i nämnden från och med 2021-01-01 och 

Anders Brolin (S) blev invald som ny ledamot. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

KF §142, 2020-11-23 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Ulricehamns kommun 

Slutinstans 

KF 

Status  

Avslutat 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
af

90
7a

c0
-a

c4
9-

43
f7

-8
40

6-
15

1b
8e

73
e8

31



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-02-08 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 35 

 

§ 17 Valärende - Avsägelse från Tony Hansen (S) som ledamot i 

kommunfullmäktige KS/2020:627 

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 

Tony Hansen (S) har, 2020-11-30 inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad 

från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen har efter sammanräkning, utsett Leif Gustavsson (S) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige i Tranemo, från och med den 14 december 2020 till och med 14 oktober 

2022.  

Länsstyrelsen har också efter sammanräkning utsett Ingela Remstam (S) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige i Tranemo, från och med 14 december 2020 till och med 14 oktober 

2022. 

Beslutsunderlag 

KF §172, 2020-12-14 

Avsägelse från Tony Hansen 

Sammanräkning av Länsstyrelsen efter Tony Hansen 

Beslutet skickas till 

Hemsidan 

HR-funktionen 

Status 

Avslutat 
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§ 18 Valärende - Ersättare efter Thomas Elmgren till styrelsen för 

TranemoBostäder AB KS/2020:597 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser Driton Bilalli (S) till ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 
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 

Thomas Elmgren (S) har, 2020-11-18 inkommit med en skrivelse där han begär att bli 

entledigad från sina uppdrag som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 

2020-11-23 entledigades Thomas Elmgren från sitt uppdrag.  

En ny ersättare behöver tillsättas i styrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva-Karin Haglund (S) föreslår Driton Bilalli (S) till ny ersättare i styrelsen för 

TranemoBostäder AB. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt Haglunds (S) förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

TranemoBostäder AB 

Driton Bilalli (S) 

Status 

Avslutat 
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§ 19 Valärende - Val av revisor Sjuhärads samordningsförbund 

KS/2020:565 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i Samordningsförbundet Sjuhärad för 

tiden till och med den 31 mars 2023. 

 
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 

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-09 att utse Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i 

Samordningsförbudet Sjuhärad för tiden till och med 31 mars 2023. Enligt 

förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund ska medlemskommunerna och 

Västra Götalandsregionen utse en gemensam revisor.  

Enligt praxis för val av gemensam revisor ska VG-regionen utse en revisorskandidat som 

efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att respektive 

kommunfullmäktige kan utse samma kandidat. Informationen om nytt val av revisor nådde 

inte samtliga medlemskommuner när beslut hade fattats i regionfullmäktige. Det innebär att 

beslut behöver fattas i kommunerna nu.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §255, 2020-12-21 

AU §168, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse  

Protokoll från regionfullmäktige 2020-06-09 § 123 

E-post från Sjuhärads samordningsförbund – Ombeslut om revisor 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Ekonomifunktionen  

Sjuhärads samordningsförbund 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 20 Valärende - Utse tillfällig arvodesberedning KS/2020:490 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ärendet återremitteras till valberedningen för vidare 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 

Vid slutet av varje mandatperiod utses en tillfällig beredning som ska se över och eventuellt 

revidera kommunens antagna arvodesreglemente inför nästkommande mandatperiod. 

Valberedningen ska lägga fram förslag på ledamöter, beredningsledare och ställföreträdande 

beredningsledare för arvodesberedningen. 

Ekonomisk påverkan 

Beredningsledamöter väljs för ett uppdrag som är bestämt. 

Beredningsledare och ställföreträdande beredningsledare får årsarvode. De har också rätt till 

ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning. 

Beredningsledamöter har rätt till sammanträdesarvode, ersättning för förlorad 

arbetsinkomst, inläsningsarvode och reseersättning vid beredningsmöten. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Nomineringar från partierna 

Föredragning och debatt 

Ordförande Ulf Thifors (S) föredrar ärendet. 

 

ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)), Ann-Christine Simonsson (C), Caroline Bergmann 

(Mp), Fredrik Risby (Kd) och Ulf Thifors (S) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karin Ljungdahl (C) föreslår att fyllnadsvalet ska tidsbestämmas till senast fullmäktiges 

sammanträde i april. 

ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) föreslår att ärendet ska återremitteras till 

valberedningen för vidare beredning. 

 

Fredrik Risby (Kd) yrkar bifall på Yngvessons (oberoende (M))s förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Yngvessons (oberoende (M)) förslag och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Status  

Avslutat 
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§ 21 Valärende - Avsägelse från Birgitta Forslund som ersättare i 

kommunfullmäktige KS/2021:70 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Entledigar Birgitta Forslund (Kd) som ersättare i kommunfullmäktige. 

• Begär att Länsstyrelsen gör en ny sammanräkning efter Birgitta Forslund (Kd). 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Birgitta Forslund (Kd) har, 2021-01-22 lämnat in en skrivelse där hon önskar bli entledigad 

från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Birgitta Forslund 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Status 

Pågående 
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§ 22 Valärende - Avsägelse från Britt-Louise Karlsson som ersättare i 

styrelsen för TranemoBostäder AB KS/2021:71 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Entledigar Britt-Louise Karlsson (S) som ersättare från styrelsen TranemoBostäder 

AB. 

• Förslag på ny ersättare till styrelsen för TranemoBostäder AB ges vid nästa 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Britt-Louise Karlsson (S) har, 2021-01-22 lämnat in en skrivelse där hon önskar bli entledigad 

från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Britt-Louise Karlsson som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva-Karin Haglund (S) föreslår att val av ny ersättare i styrelsen tas upp på 

kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Haglunds (S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

TranemoBostäder AB 

Britt-Louise Karlsson (S) 

Status 

Pågående 
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§ 23 Information från kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige får information om; 

- Avfall om gränsöverskridande besök på återvinningscentral med Svenljunga 

kommun 

- Tranemo Grus & Betongs beviljade ansökan om planbesked för Gudarp 39:1. 

- Uppdrag till förvaltningen att göra en omvärldsbevakning gällande omställningsstöd 

till förtroendevalda och återkoppla med eventuella förslag på ändringar eller 

förtydliganden. 

Föredragning och debatt 

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

Status 

Pågående 
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§ 24 Delgivningar KS/2020:35, KS/2021:87 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige delges följande; 

- Ny översiktsplan för Svenljunga kommun 

- Samrådsredogörelse Översiktsplan utställningshandling 

- Särskilt utlåtande – Antagandehandling – 2020-09-24 

- KSF-2015-41-86 Granskningsyttrande på översiktsplanen, 2019-12-11 

- KSF-2015-41-93 Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-02, §135  

- KSF-2015-41-Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-09-23 

- Protokoll VB 2021-01-26 

Status 

Pågående 
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§ 25 Rapport från beredning  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om det pågående beredningsarbetet med att ta fram nu översiktsplan för 

Tranemo Kommun. 

Föredragning och debatt 

Demokrati- och Visionsberedningens (DVB) beredningsledare Johanna Persson (L) föredrar 

ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
 

 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
af

90
7a

c0
-a

c4
9-

43
f7

-8
40

6-
15

1b
8e

73
e8

31



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: eqUF547qXzrXiLiPz+weYA

ULF THIFORS
Fullmäktiges ordförande

 
11-02-2021 15:27

  

Serienummer: Y4nGh5PVvr5dKobwN49H8g

KARIN LJUNGDAHL
Vice ordförande KF

 
11-02-2021 16:38

  

Serienummer: cf6UdT2UaK0AFogqnNlVXQ

CECILIA VALBRANT
Förtroendevald

 
11-02-2021 17:28

  

Serienummer: sPkwWmnPGEpccw2EaINhIA

JONAS BLANK
Ledamot

 
11-02-2021 17:36

  

Serienummer: v6OKgB+B2T9KgEgwwWsPmw

SANNA BLOMGREN
Processekreterare

 
11-02-2021 21:46

  

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
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 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
af

90
7a

c0
-a

c4
9-

43
f7

-8
40

6-
15

1b
8e

73
e8

31



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-02-11 15:18 Underskriftsprocessen har startat
2021-02-11 15:18 En avisering har skickats till Ulf Thifors
2021-02-11 15:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ulf Thifors
2021-02-11 15:27 ULF THIFORS har signerat dokumentet Protokoll KF 2021-02-08-{404892F7-19D4-41ED-B88B-A3827E8A64C2}.pdf via 

BankID Sverige (Unikt ID: eqUF547qXzrXiLiPz+weYA)
2021-02-11 15:27 Alla dokument har undertecknats av Ulf Thifors
2021-02-11 15:27 Underskriftsprocessen har startat
2021-02-11 15:27 En avisering har skickats till Karin Ljungdahl
2021-02-11 16:34 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Ljungdahl
2021-02-11 16:38 KARIN LJUNGDAHL har signerat dokumentet Protokoll KF 2021-02-08-{404892F7-19D4-41ED-B88B-A3827E8A64C2}.pdf 

via BankID Sverige (Unikt ID: Y4nGh5PVvr5dKobwN49H8g)
2021-02-11 16:38 Alla dokument har undertecknats av Karin Ljungdahl
2021-02-11 16:38 Underskriftsprocessen har startat
2021-02-11 16:38 En avisering har skickats till Cecilia Valbrant
2021-02-11 17:28 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Cecilia Valbrant
2021-02-11 17:28 CECILIA VALBRANT har signerat dokumentet Protokoll KF 2021-02-08-{404892F7-19D4-41ED-B88B-A3827E8A64C2}.pdf 

via BankID Sverige (Unikt ID: cf6UdT2UaK0AFogqnNlVXQ)
2021-02-11 17:28 Alla dokument har undertecknats av Cecilia Valbrant
2021-02-11 17:28 Underskriftsprocessen har startat
2021-02-11 17:28 En avisering har skickats till Jonas Blank
2021-02-11 17:34 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jonas Blank
2021-02-11 17:36 JONAS BLANK har signerat dokumentet Protokoll KF 2021-02-08-{404892F7-19D4-41ED-B88B-A3827E8A64C2}.pdf via 

BankID Sverige (Unikt ID: sPkwWmnPGEpccw2EaINhIA)
2021-02-11 17:36 Alla dokument har undertecknats av Jonas Blank
2021-02-11 17:36 Underskriftsprocessen har startat
2021-02-11 17:36 En avisering har skickats till Sanna Blomgren
2021-02-11 21:46 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sanna Blomgren
2021-02-11 21:46 SANNA BLOMGREN har signerat dokumentet Protokoll KF 2021-02-08-{404892F7-19D4-41ED-B88B-A3827E8A64C2}.pdf 

via BankID Sverige (Unikt ID: v6OKgB+B2T9KgEgwwWsPmw)
2021-02-11 21:46 Alla dokument har undertecknats av Sanna Blomgren

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll KF 2021-02-08-{404892F7-19D4-41ED-B88B-A3827E8A64C2}.pdf

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
af

90
7a

c0
-a

c4
9-

43
f7

-8
40

6-
15

1b
8e

73
e8

31



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 1/2021 
vid kommunfullmäktige 2021-02-08 kl. 18.00 
 
 

 

Ledamöter 

 

Närvaro 

 

Omröstning 
1 

 

Omröstning 
2 

 

Omröstning 
3 

 

Omröstning 
4 

1. Eva-Karin Haglund (S) 

§§1–12, §§14–25 

 
I 

    

2. Bo Haarala (S) 

 

 
I 

    

3. Rose Torkelsson (S) 

 

 
I 

    

4. Göran Björk (S) 

 

 
I 

    

5. Lena Eksberg (S) 
§§1–12, §§14–25 

 
I 

    

6. Anders Brolin (S) 

 

 
I 

    

7. Tatjana Dujin Peterson (S) 

 

 
I 

    

8. Mari Kockali (S) 

 

 
I 

    

9. Kerstin Karp Alf (S) 

 

 
I 

    

10. Kent-Ove Karlsson (S) 

 

 
I 

    

11. Eija Qvist (S) 

 

 
I 
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12. Leif Gustavsson (S) 
 

 
I 

    

13. Erene Bertilsson (KD) 

 

 
I 

    

14. Fredrik Risby (KD) 

 

 
I 

    

15. Robin Kaas (V) 

 

 
I 

    

16. Jonas Blank (V) 

 

 
I 

    

 

17. Caroline Bergmann (MP) 

 

 
I 

    

18. Lennart Haglund (C) 
§§1–12, §§14–25 

 
I 

    

19. Christoffer Andersson (C) 

 

 
I 

    

20. Torbjörn Edgren (C) 

 

 
I 

    

21. Cecilia Valbrant (C) 

 

 
I 

    

22. Fredrik Larsson (C) 

Ann-Christine Simonsson (C) 

 
I 

    

23. Emelie Romland (C) 

 

 
I 

    

24. Crister Persson (C) 

 

 
I 
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25. Karin Reboli (M) 

 

 
I 

    

26. Stephan Bergman (M) 

 

 
I 

    

27. ChrisTina Yngvesson 
(oberoende (M)) 

 

 
I 

    

28. Birgitta Olander 
(oberoende (M)) 

 

 
I 

    

29. Kathleen Wireklev (M) 

 

 
I 

    

30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 

 

 
I 

    

31. Jan Hagberg (SD) 

 

 
I 

    

32. Evy Erlandsson (SD) 

 

 
I 

    

33. Anna Letth (SD) 

 

 
I 

    

34. Ivan Letth (SD) 

 

 
I 

    

35. Karin Ljungdahl (C) 

 

 
I 

    

36. Ana Alvarez-Björk (L) 

 

 
I 

    



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 1/2021 
vid kommunfullmäktige 2021-02-08 kl. 18.00 
 

37. Ulf Thifors (S) 
§§1–12, §§14–25 

 
I 
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Närvarande Beslutande  


Se närvaro-/omröstningslista 1/2021 


 


Övriga närvarande Sanna Blomgren, utredare/processekreterare 


Carita Brovall, kommunchef 


Kajsa Montan, funktionschef 


Annika Fagrell Björklund, VD TranemoBostäder AB §1 


Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 


Anne Steine, processekreterare 


Patrik Johansson, IT-tekniker 
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§ 1 Information TranemoBostäder AB  


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om nuläget, pågående projekt och kommande projekt för TranemoBostäder 


AB. 


Föredragning och debatt 


VD Annika Fagrell Björklund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Avslutat 
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§ 2 Anmälningsärende från krisledningsnämnd KLN/2020:3, 


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 vid närmast 


följande fullmäktigesammanträde. 


Beslutsunderlag 


Protokoll KLN 2020-12-04 


Protokoll KLN 2020-12-21 


Protokoll KLN 2020-12-29 


Protokoll KLN 2021-01-08 


Protokoll KLN 2021-01-22 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 3 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:93, KS/2021:95, 


KS/2021:96, KS/2021:97, KS/2021:103 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen om att motioner 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 kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en 


motion. 


ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) har lämnat motion om bidrag till idéburet offentligt 


partnerskap (IOP), motion om ledamotens rätt att muntligt presentera sina frågor och 


interpellationer samt en motion om omställningsbidrag. 


C-gruppen (Karin Ljungdahl, Lennart Haglund, Christoffer Andersson, Fredrik Larsson, 


Torbjörn Edgren, Crister Persson, Emelie Romland och Cecilia Valbrant) har lämnat en 


motion om giftfri miljö och Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om poster i 


bolagsstyrelser. 


Beslutsunderlag 


KS/2021:93 Motion IOP-Bidrag 


KS/2021:95 Motion Muntlig presentation 


KS/2021:96 Motion Omställningsbidrag 


KS/2021:97 Motion giftfri miljö 


KS/2021:103 Motion om poster i bolagsstyrelser 


Föredragning och debatt 


ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) föredrar sina motioner. 


Karin Ljungdahl (C) föredrar C-gruppens motion. 


Stephan Bergman (M) föredrar sin motion. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


TPB 


Stratsys 


Status 


Pågående 
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§ 4 Inkomna interpellationer och frågor KS/2021:92, KS/2021:98, 


KS/2021:101, KS/2021:102 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar de inkomna interpellationerna. 


• Interpellationerna får ställas. 


• Interpellationerna besvaras på fullmäktiges nästkommande sammanträde. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Lennart Haglund (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 


odlingslotter. 


Stephan Bergman (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 


bredbandsstrategi. 


ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) har ställt två interpellationer till kommunstyrelsens 


ordförande om motionen om inventering av Ödehus samt motionen om 


befattningsbeskrivningar. 


Beslutsunderlag 


KS/2021:92 Interpellation odlingslotter 


KS/2021:98 Interpellation bredband 


KS/2021:101 Interpellation Ödehus 


KS/2021:102 Interpellation befattningsbeskrivningar 


Föredragning och debatt 


Karin Ljungdahl (C) föredrar interpellationerna. 


Beslutet skickas till 


Kommunstyrelsens ordförande 


Status 


Pågående 
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§ 5 Svar på motion om sänkt tomtavgift - Moderaterna KS/2019:461 
 


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 


Samhällsplanering samt mark- och exploatering föreslår att motionen avslås: 


• Omvärldsanalysen menar att grannkommuner säljer tomter i liknande 


lägen från 350 kr/m2. 


• Ökad marknadsföring från 2020 skapar större efterfrågan. 


• Ekonomisk påverkan om taxan sänks är att kommunens intäkter blir lägre 


vilket i sin tur påverkar kommunens resultat negativt.  


• Marknadsmässiga priser bör styra tomtpriserna, annars faller riktlinjerna 


för mark- och exploatering som börjar gälla  


2021-01-01 


Sammanfattning av ärendet 


Karin Petersson (M) och Stephan Bergman (M) yrkar skyndsamt att utreda möjligheten att 


sänkta tomtavgifter för näringslivstomter i Tranemo kommun.  


 


Förvaltningen har under hösten 2019 tagit fram riktlinjer för mark- och exploatering. Detta 


med anledning att kunna agera professionellt och affärsmässigt mot både befintliga och nya 


företag som vill etablera sig i Tranemo kommun. Omvärldsbevakningen i grannkommuner 


säger att industrimark säljs från 350 kr/m2 i samma läge. I Tranemo säljs mark längs 27:an 


för 60 kr/m2. Förvaltningen har under 2020 och 2021 att börja marknadsföra tomter och 


industrimark i Tranemo kommun. Marknadsföringen har tidigare varit blygsam. Ju fler som 


får reda på att kommunen har tillgängliga och detaljplanerade marker till salu desto större 


chans till efterfrågan och fler intressenter.  


 


Idag förlorar kommunen ofta på de affärer vi gör när vi säljer mark eftersom marken säljs 


under marknadsvärdet, priset är starkt subventionerat. Ett exempel är att mark längs RV 27 


behöver säljas för minst det dubbla för att gå plus minus noll, dvs att nå en självkostnad. 


Riktlinjerna för mark- och exploatering som har antagits i Kommunfullmäktige under 2020 


och som börjar att gälla från  
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2021-01- 01 förespråkar en skälighet i prissättningen för en mer affärsmässig utveckling av 


kommunens mark och exploatering.  


Ärendet 


Karin Peterson (M) och Stephan Bergman (M) har 2019 09 05 lämnat en motion angående  


Karin Peterson (M) och Stephan Bergman (M) anser att sänkta tomtpriser kan locka fler 


befintliga företag och nya företag att etablera i kommunen.  


 


Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman (M) och Karin Peterson (M) den 2020 10 


29 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen 


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §249, 2020-12-21 


AU §163, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse 2020-11-06 


Motion om sänkt tomtavgift 


KF § 100 Inkomna motioner och medborgarförslag 


KS/2020:429 Riktlinjer för markanvisning och exploatering 


Beslutet skickas till 


Stephan Bergman (M) 


Karin Reboli (M) 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 6 Svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck KS/2019:417 


Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen 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. 


Sammanfattning av ärendet 


Karin Petersson (M) har lämnat en motion om att kommunen ska genomföra en utredning 


för att redovisa hur arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck kan införlivas som en del 


av arbetet inom Trygg och säker kommun.  


Eftersom förvaltningen redan arbetar med området som motionärens frågeställning berör, 


antas motionen. 


Ärendet 


Karin Petersson (M) har den 28 augusti 2019 lämnat en motion om hedersrelaterat våld och 


förtyck. 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 yrkar på att kommunen genomför en utredning för att redovisa hur arbetet med 


hedersrelaterat våld och förtryck kan införlivas som en del av arbetet inom Trygg och säker 


kommun. 


Förvaltningen var i kontakt med motionären den 10 juni 2020 för att ge hen tillfälle att 


utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga.  


 


Trygg och säker kommun (TSK) 


I riktlinjerna för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete framgår att 


förvaltningen gemensamt ska arbeta för att ”säkerställa rutiner och inhämta kunskaper för 


en trygg och säker kommun”. Visionen för TSK är att värna demokratin, göra Tranemo 


kommun till en tryggare plats och förebygga brott samt skapa förutsättningar för att 


prioritera rätt saker. 


 


Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har sedan starten av TSK (årsskiftet 2017/2018) 


varit en del av Tranemo kommuns arbete för att skapa en trygg och säker kommun. TSK 


jobbar samordnande genom lägesbildsrapportering. Det är en av grundpelarna i TSK:s 


arbete och arbetssättet är väl etablerat och hela förvaltningen är aktiv i rapporteringen.  


 


Förvaltningens arbete med frågan - Nu och framåt 


Trygghet och säkerhet är en mänsklig rättighet. 
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• Lägesbildsrapporteringen har fört med sig att verksamheten uppmärksammat 


mönster som man kunnat arbeta proaktivt med. Kommunpolis och 


trygghetssamordnare har tillsammans genomfört ett dialogforum för personal på 


kommunens alla förskolor och skolor med inriktning mot demokrati och 


våldsbejakande extremism, där hederskontext är och ska vara en del. Dialogen 


genomförs kontinuerligt.  


• Varje år genomförs ett antal trygghetsvandringar, dessa kompletteras med 


trygghetsmöten. Från och med 2021 kommer trygghetsmötena att utvecklas då 


tjänstepersoner från förvaltningen deltar tillsammans med andra aktörer. Vid mötena 


diskuteras såväl situationsanpassade som sociala frågor. 


• Inom omsorgs- och lärandesektionen pågår arbetet med att ta fram en 


utbildningsplan för att säkerställa och medvetandegöra alla medarbetares 


grundläggande kunskaper inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Vissa 


utbildningsinsatser sker i samverkan med TSK.  


• Omsorgssektionens myndighetsutövning har sedan 1 september 2020 en 


mottagningsenhet där hedersrelaterat våld och förtryck skyndsamt kan omhändertas. 


• En styrgrupp med representation från förvaltningens samtliga sektioner kommer att 


bildas och börja arbeta under hösten 2020. 


Eftersom förvaltningen redan arbetar med området som motionärens frågeställning berör, 


antas motionen. 


Ekonomisk påverkan 


Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vi se att redan pågående och kommande, 


samordnade insatser, leder till ökad social hållbarhet och för individen en ökad 


självständighet fritt från våld. 


Barnkonventionen  


Vi skall se till barnets bästa. I socialtjänstlagen finns en uppmaning till privatpersoner och en 


skyldighet för anställda inom vissa verksamheter, att anmäla misstanke om att ett barn far 


illa. Medan lagen säger att privatpersoner bör anmäla, är det en skyldighet för till exempel 


lärare, barnmorskor, förskollärare och psykologer att anmäla. Det gäller även anställda inom 


privata verksamheter. 


Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons 


handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den 


rådande normen anses dra skam över hela familjen.  


Genom att intensifiera samverkan inom förvaltningen kan vi bli bättre på att stötta de barn 


och unga som behöver hjälp och stöd. 
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Beslutsunderlag 


KS §247, 2020-12-21 


OU §119, 2020-11-19 


Motion om hedersrelaterat våld och förtryck, 2019-08-28 


Tjänsteskrivelse om svar på motion, 2020-10-21 


Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, KS/2019:469, 2020-01-20 


Beslutet skickas till 


Karin Reboli (M) 


Omsorgssektionen 


Stratsys 


Status 


Avslutat 
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§ 7 Uppdrag - Utredning av att införa Medborgarbudget i Tranemo 


Kommun KS/2020:321 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner utredningen. 


• Alt 2: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera Regler för Försköningsmedel 


med krav på att föreningar inhämtar förslag från samhälls- /byinvånarna inför 


ansökan. 


 
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 


Medborgarbudget är ett projekt som resulterar i flera framgångsfaktorer, men för den lilla 


kommunen med de ekonomiska förutsättningarna som finns är resurserna som krävs 


förhållandevis stora. Det finns inte möjlighet att hantera ett eventuellt införande av 


medborgarbudget inom befintlig budgetram, därför bör det behandlas i den ordinarie 


budgetprocessen.  


Förvaltningens förslag till beslut är att regler för försköningsmedel uppdateras med kravet 


att föreningarna inhämtar förslag från samhälls-/byinvånarna inför ansökan. 


Ärendet 


Caroline Bergmann (Mp) har den 15 mars 2019 lämnat en motion gällande medborgarbudget 


i Tranemo kommun. Förvaltningen var i kontakt med motionären maj 2019 för att ge tillfälle 


för motionären att utveckla sitt förslag. Motionären menar att syftet med medborgarbudget 


är att öka medborgarnas förståelse, förtroende och engagemang i arbetet med hur 


kommunens gemensamma resurser ska användas. Motionären vill uppmuntra och förenkla 


för Tranemos invånare att delta och engagera sig i kommunens utveckling.  


2020-06-08 beslutade kommunfullmäktige att ”Motionen är av den karaktär att en mer 


omfattande utredning krävs.” Förvaltningen fick därmed i uppdrag att utreda om 


möjligheten till att införa medborgarbudget i Tranemo kommun. 


En utredning är gjord med hjälp av kunskapsinhämtande och omvärldsbevakning. 


2020-09-24 återremitterades utredningen av allmänna utskottet och förvaltningen fick i 


uppdrag att även utreda möjligheten att omvandla försköningsmedel till medborgarbudget. 


Denna komplettering är gulmarkerad i utredningen. 


Utifrån utredningen anser förvaltningen att det finns tre alternativ:  


- 1a alternativet: Avslå förslaget. Detta då det krävs personella och ekonomiska 


resurser som kommunen inte har budgeterat för.  


- 2a alternativet: Att kräva av föreningarna att de lyssnar in och tar in förslag från 


invånarna i byn/samhället inför ansökan.  
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- 3e alternativet: att införa medborgarbudget av försköningsmedel. Detta bör då tas 


med i kommande budgetarbete.   


Förvaltningen förslag till beslut är alternativ 2. Det är en enkel åtgärd som går att införa inför 


nästa ansökningsperiod och som inte resulterar i några extra kostnader men ändå genererar 


ett ökat samhällsengagemang.  


Ekonomisk påverkan 


Om beslut blir att införa medborgarbudget behöver detta behandlas i den ordinarie 


budgetprocessen. Övriga alternativ har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Förvaltningens förslag, alternativ 2 påverkan ur ett barnrättsperspektiv är att det ställs krav 


på föreningarna att inhämta förslag från samhäll-/byinvånarna inför en ansökan. Detta 


möjliggör till större påverkan från barnen/barnet.  


Beslutsunderlag 


KS §250, 2020-12-21 


AU §158, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse  


AU §134, 1010-09-24 


KF § 65 Svar- Motion om Medborgarbudget i Tranemo 


Utredning med komplettering av försköningsmedel 


Motion om att införa Medborgarbudget i Tranemo 


Föredragning och debatt 


Processekreterare/utredare Sanna Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor. 


ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)), Caroline Bergmann (Mp) och Anna Letth (SD) deltar i 


debatt. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Ekonomifunktionen 


Stratsys 


Caroline Bergmann (Mp) 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat  
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§ 8 Policy och riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 


KS/2020:570 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Antar Policy för informationssäkerhet och dataskydd 


 
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 


Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet 


samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad 


arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn, 


slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra 


arbetet.  


Sammanfattning av ärendet 


Information är en viktig tillgång för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala 


bolagen och är av betydande värde för de vi är till för. För att trygga 


informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska kommunen bedriva 


ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete som bygger på 


etablerade standarder. 


Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet 


samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad 


arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn, 


slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra 


arbetet. 


Policyn och riktlinjerna har arbetats fram i samverkan med Tranemo kommun. Detta har 


varit naturligt då en del av informationssäkerhet omfattar IT-säkerhet och kommunerna har 


en etablerad IT-samverkan sedan 2010. Likaså har kommunerna en etablerad samverkan 


kring informationssäkerhet och dataskydd sedan 2016. 


Ärendet 


Information är en viktig tillgång för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala 


bolagen och är av betydande värde för de vi är till för. Kommunens informationstillgångar 


består av all information som finns hos kommunen, inkommer till kommunen eller som 


upprättas av kommunen, oavsett var den förvaras och om den är digital, pappersbunden 


eller muntlig. En del av vår information består av personuppgifter. 
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För att trygga informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska 


kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och 


dataskyddsarbete som bygger på etablerade standarder. 


Målet är att upprätthålla rätt nivå på skydd av informationstillgångarna avseende 


tillgänglighet (att information är åtkomlig för behörig person vid rätt tillfälle), riktighet (att 


information är tillförlitlig, korrekt och fullständig) och konfidentialitet (att information 


skyddas för obehörig insyn).  


Dataskyddsarbetets mål, utöver vad som gäller för informationssäkerhet, är att de 


personuppgifter som kommunen hanterar ska behandlas i enlighet med de grundläggande 


dataskyddsprinciperna i dataskyddsförordningen och i enlighet med övriga 


dataskyddsregler. Informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet samordnas då ett gott 


informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för att följa dataskyddslagstiftningen. 


Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet 


samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad 


arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn, 


slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra 


arbetet. 


I med att samhället har gått från att vara ett produktionssamhälle till att vara ett 


informationssamhälle har informationens värde och betydelse för verksamheterna ökat 


markant. Brister i hantering av information leder till ett försämrat förtroende för tjänster och 


bakomliggande aktörer. Allvarliga och upprepade störningar kan leda till förtroendekriser, 


som också kan sprida sig till fler aktörer och tjänster och även till andra sektorer. Exempelvis 


kan ett försämrat förtroende för en kommunal verksamhet smitta av sig till andra 


kommunala verksamheter. 
 


Genom god informationssäkerhet i samhället kan man främja: 


• samhällets effektivitet och kvalitet i informationshantering 


• näringslivets lönsamhet och tillväxt 


• samhällets brottsbekämpning och beredskap mot allvarliga störningar och kriser 


• medborgares fri- och rättigheter samt personliga integritet 


• medborgares och verksamheters förtroende för informationshantering och IT-system 


 


Då informationssäkerhet och dataskydd både är omfattande och komplext är det viktigt att 


kommunens arbete bedrivs utifrån etablerade standarder. Policyn och riktlinjerna är 


utarbetade från standarden SS-ISO/IEC 27000. 


En del av skyddet för information kopplar till IT-säkerhet. Ulricehamn och Tranemo 


kommun har sedan den 1 augusti 2010 haft en etablerad IT-samverkan. I 


samverkansorganisationen finns sedan 2016 gruppen ISG, informationssäkerhetsgruppen, 


som arbetar med informationssäkerhet. Från 2019 utökades gruppens ansvar till att även 


omfatta dataskydd. ISG tillsammans med kanslifunktionerna i respektive kommun har 


arbetat fram föreslagen policy och riktlinje. Underlagen har även skickats på remiss till 
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kommunernas dataskyddsombud på Boråsregionen för att säkerställa att dataskydd haneters 


på ett korrekt sätt. 


I takt med utvecklingen och transformationen i samhället ser vi att det är informationen och 


hanteringen av informationen som ska skyddas. Tekniken och arbetssätten förändras allt 


oftare, därav att policy och riktlinjer ska vara teknikoberoende. Verksamheterna ansvarar för 


att utforma guider och rutiner kopplade till arbetssätt och teknik för att säkerställa att policy 


och riktlinjer efterlevs. 


Ekonomisk påverkan 


Policyn och riktlinjen får inga direkta ekonomiska konsekvenser. Arbete med 


informationssäkerhet och dataskydd sker även idag men utan tydlig styrning och gemensam 


ambitionsnivå. Genom att anta styrande dokument kommer arbetet samordnas och 


förtydligas i kommunen. Målet är att det bidrar till effektivare och mer säkra arbetssätt som 


förebygger kostsamma informations- och dataskyddsincidenter. Det ska även skapa trygghet 


så väl inom som utom kommunen i informationshanteringsprocesserna.  


Barnkonventionen  


Kommunen hanterar stora mängder information och personuppgifter, en stor del av 


informationen rör barn direkt eller indirekt. Genom ett väldefinierat och strukturerat arbete 


med informationssäkerhet och dataskydd kan förtroendet mellan barn och kommunen 


bibehållas och förstärkas. Information rörande barn har ofta ett extra starkt skydd och genom 


rätt arbetssätt kan vi upprätthålla rätt och nödvändigt skydd för uppgifter som rör barn. 


Detta kan i sin tur leda till att vi på ett bättre och effektivare sätt kan ta tillvara barns 


rättigheter i samhället. 


Beslutsunderlag 


KS §244, 2020-12-21 


AU §160, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse  


Policy för informationssäkerhet och dataskydd 


Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Policy för informationssäkerhet och dataskydd 


Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2021-02-08 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 20 


 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige är slutinstans för policyn. 


Kommunstyrelsen är slutinstans för riktlinjerna. 


Status  


Avslutat 
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§ 9 Revidering av informationshanteringsplan 2021 KS/2018:124 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Antar informationshanteringsplan. 


• Gallring ska genomföras i enlighet med informationshanteringsplan 


• Upphäver tidigare antagna dokumenthanteringsplaner 
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 


Arkivlag § 6 


Sammanfattning av ärendet 


Arkivlagen anger att kommunen i egenskap av arkivmyndighet ska hålla sitt arkiv avgränsat 


genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar och verkställa 


föreskriven gallring i arkivet. 


 


För att bättre kunna uppfylla arkivlagens krav på avgränsning och gallring i kommunarkivet 


har representanter från de kommunala verksamheterna tillsammans med arkivarie tagit 


fram en informationshanteringsplan, tidigare kallad dokumenthanteringsplan. Denna ska 


revideras årligen och anpassas efter kommunens processer, allmänna handlingar och lagar. 


 


Gällande dokumenthanteringsplan är verksamhetsbaserad, medan den nya 


informationshanteringsplanen istället är processorienterad, vilket är en bättre anpassning för 


hur kommunen jobbar i den egna verksamheten. En processorienterad 


informationshanteringsplan är att föredra när Tranemo kommun inför e-arkiv.  


 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen 


Ärendet har ingen påverkan på barn. 


Beslutsunderlag 


KS §253, 2020-12-21 


AU §161, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse  
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Beslutet skickas till 


Alla sektioner och funktioner 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 10 Ägardirektiv och bolagsordningar för Tranemo kommuns bolag 


KS/2020:384 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Antar gemensamt ägardirektiv för Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och 


Tranemo Utvecklings AB och ersätter tidigare gällande ägardirektiv för nämnda 


bolag. 


• Antar bolagsordningar för Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och Tranemo 


Utvecklings AB och ersätter tidigare gällande bolagsordningar för nämnda bolag. 


 
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 fått i uppdrag att förtydliga ägardirektiv och bolagsordningar för 


kommunens bolag. Styrdokumenten har processats fram i samråd med samtliga bolag. 


Bolagsordningen är bolagets samling med regler. Ägardirektivet uttrycker det som ägaren, 


kommunfullmäktige, vill. Det utgör grunden för styrelsens och ledningens strategiska och 


operativa område.   


Ägardirektiven har gjorts om till ett gemensamt dokument för hela koncernen, med särskilda 


bilagor för vad som gäller specifikt för respektive bolag. Det är förtydligat hur samverkan 


ska ske mellan bolagen och ägaren och förhoppningen är att dokumentet ska vara mer 


lättöverskådligt och användbart. Det är till största delar strukturella förändringar och 


förtydliganden som har gjorts.  


Det finns en bolagsordning för respektive bolag. Dokumenten har setts över och förutom 


mindre redaktionella förändringar har även verksamhetsföremålet i Tranemo Utvecklings 


ABs bolagsordning är förändrats.  


Förutom vad som nämnts ovan har följande ändringar har skett i bolagsordningarna: 


§ 11 Kallelse till bolagsstämma – tid för utskick är ändrat. 


§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman – Tillagt att allmänheten får närvara. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen direkt påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §5, 2021-01-18 


AU §174, 2020-12-10 
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Tjänsteskrivelse  


Ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag¨ 


Bolagsordning för Tranemo Forum AB 


Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 


Bolagsordning för Tranemobostäder AB 


Föredragning och debatt 


Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Författningssamlingen 


Tranemobostäder  


TUAB 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Beslut, ägardirektiv och bolagsordningar 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 11 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 


Kommuninvest Ekonomisk förening KS/2020:495 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Betalar ett insatsbelopp om 2.400.000 kronor till Kommuninvest ekonomisk förening 


samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 


anledning av inbetalningen.  


• Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 


inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 


åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 per 


invånare. 


 
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 


Kommuninvest Ekonomisk förening har sagt upp förlagslånen som föreningen upptog år 


2010 från medlemmarna och kommer återbetala dem. Tranemo kommuns förlagslån till 


föreningen uppgår per 2020-09-30 till 2.400.000 kr.  


Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 


medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 


att öka sin kapitalinsats till föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 


föreningen i form av en kapitalinsats. 


Vid föreningsstämma 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 


kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar, 


istället för som tidigare då det fanns två nivåer. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 


invånare för kommuner (dagens nivå är 900 kr/invånare), vilket samtliga medlemmar ska ha 


uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet 


ökar successivt under de kommande fyra åren. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet påverkar kassaflödet under år 2023 och 2024 i och med den ökade kapitalinsatsen, 


men har ingen resultatpåverkande effekt. 


Under år 2023 ska 1.092 mnkr inbetalas till Kommuninvest ekonomisk förening och under år 


2024 1.164 mnkr.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv. 
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Beslutsunderlag 


KS §248, 2020-12-21 


AU §154, 2020-11-04 


Tjänsteskrivelse om återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 


Kommuninvest ekonomisk förening  


Information om kapitalisering 


Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering 


Bilaga 2 Inbetalning per medlem 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Status  


Avslutat 
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§ 12 Ändring av riktlinjerna för färdtjänst vad gäller prisjustering av 


egenavgifter KS/2020:100 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner att egenavgifter från och med 2021 kommer att utgå från föregående års 


nivåer på egenavgifterna och årligen regleras utifrån taxiindex. 


• Godkänner ändring av riktlinjer för färdtjänst vad gäller modell för hur den årliga 


prisjusteringen ska göras. 


 
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  


I våra nuvarande riktlinjer för färdtjänst: 


”Kommunfullmäktige beslutar om alla avgifter inom färdtjänsten. Mindre och årlig prisjusteringen 


gällande färdtjänsttaxor delegeras. Prisjusteringen utgår från Västtrafiks baspriser med procentpåslag 


om 40/50 procent, likt våra grannkommuners upplägg.” 


Detta ärende har tillkommit eftersom Västtrafik under november 2020 kommer att införa en 


ny prisstödmodell för den allmänna kollektivtrafiken. Idag är varje kommun en avgiftszon 


och har ett baspris. Den nya prisstödmodellen innebär att kommunernas zoner slås ihop till 


tre zoner. Därför kommer baspriser för respektive kommunzon försvinna och därmed har vi 


inget att utgå ifrån. 


Förvaltningen föreslår därför att ändra i riktlinjerna för färdtjänst och att priserna ska 


justeras enligt taxiindex, i de fall taxiindex upphör att publiceras ska index ersättas med ett 


likvärdigt index som rekommenderas av Statistiska centralbyrån (SCB). Prisjusteringar för 


färdtjänstens egenavgifter kommer att utgå från föregående års nivåer på egenavgifterna och 


årligen regleras utifrån taxiindex, om inte kommunfullmäktige beslutar något annat. 


Ekonomisk påverkan 


De nuvarande egenavgifterna fortsätter 2020 ut. En prisjustering kan komma att ske 1 januari 


2021 likt tidigare år. 


Barnkonventionen  


Det här ärendet gäller för ändring av årlig reglering av egenavgifter enligt index och 


kommer inte ha någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv.   


Beslutsunderlag 


KS §248, 2020-12-21 


OU §156, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2021-02-08 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 28 


 


Riktlinjer gällande färdtjänst – markerat med ändringar 


Riktlinjer gällande färdtjänst – klar version 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Omsorgssektionen  


Bergkvarabuss AB 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Riktlinjer gällande färdtjänst 


Status  


Avslutat 
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§ 13 Stiftelser, fonder 2019 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 


KS/2020:533 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 


understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons 


fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons 


fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i 


samförvaltningen. 


• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 


Jäv 


På grund av jäv deltar inte Lennart Haglund (C), Lena Eksberg (S), Eva-Karin Haglund (S) 


och ordförande Ulf Thifors (S) i fullmäktiges beslut. 


Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) tjänstgör som ordförande.  


Ärendet 


Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo 


Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och 


Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot 


godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 


Barnkonventionen 


Ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §7, 2021-01-18 


OU §125, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse 


Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och understödsstiftelser, årssammandrag 2019 


Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och understödsstiftelser 


Årsredovisning Stiftelsen Fritz och Ellen Claesson fond 2019 


Årsredovisning Stiftelsen Sjukhjälps- och understödsfond 2019 


Årsredovisning Stiftelsen Edit Anderssons fond 2019 


Årsredovisning stiftelsen Uddebo och Tranemo ungdomsdonation 2019 
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Beslutet skickas till 


Medborgarservice och processtöd 


Ekonomifunktionen  


Status  


Avslutat 
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§ 14 Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 KS/2020:531 


Kommunfullmäktiges beslut 


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


har lämnats för tredje kvartalet år 2020. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 


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


kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre 


månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa 


beslut enligt LSS och SoL. 


Ärendet 


Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 


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


vård och omsorg.  


Enligt rapporten finns 14 beslut inom äldreomsorgen enligt SoL samt ett beslut om personer 


med funktionsnedsättning som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv.   


Barnkonventionen 


Ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


KS §259, 2020-12-21 


OU §124, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse 2021-02-09020-12-03 


Ej verkställda beslut: Individrapport år 2020 kvartal 3 


Beslutet skickas till 


Myndighetsfunktionen 


Revisorerna 



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

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


Avslutat 
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§ 15 Valärende - Val av vice ordförande samverkansnämnd 


Arbetsmarknad KS/2021:77 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Föreslår kommunfullmäktige i Svenljunga kommun att utse Anders Brolin (S) till vice 


ordförande i samverkansnämnd Arbetsmarknad.  


 
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 samverkansnämndens reglemente § 5 ska nämnden bestå av fyra ledamöter och fyra 


ersättare varav kommunerna vardera utser två ledamöter och två ersättare. 


Samverkansnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande som enligt 


kommunallagen värdkommunens kommunfullmäktige ska utse. Respektive kommun äger 


rätt att lämna förslag på namn till uppdragen.  


2021-11-23 beslutade kommunfullmäktige att Tony Hansen (S) ska entledigas från sitt 


uppdrag i samverkansnämnden from 2021-01-01 och Anders Brolin (S) utsågs till ledamot i 


samverkansnämnden.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse  


KF §142, 2020-11-23 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtös 


Svenljunga Kommun 


Slutinstans 


KF 


Status  


Avslutat 
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§ 16 Valärende - val av ordförande samverkansnämnd IT KS/2021:78 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Föreslår för kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att utse Anders Brolin (S) 


till ordförande i Samverkansnämnd IT. 


 
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 samverkansnämndens reglemente §7 ska nämnden bestå av fyra ledamöter och fyra 


ersättare varav kommunerna vardera utser två ledamöter och två ersättare.  


Nämnden ska ha en ordförande samt en vice ordförande som enligt kommunallagen 


värdkommunens kommunfullmäktige ska utse. Respektive kommun äger rätt att lämna 


förslag på namn för uppdragen. 


Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna. 


Ulricehamns kommun är värdkommun för nämnden och ordförandeskapet ligger för denna 


mandatperiod på Tranemo Kommun. 


Tony Hansen (S) blev entledigad från sitt uppdrag i nämnden från och med 2021-01-01 och 


Anders Brolin (S) blev invald som ny ledamot. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse  


KF §142, 2020-11-23 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Ulricehamns kommun 


Slutinstans 


KF 


Status  


Avslutat 
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§ 17 Valärende - Avsägelse från Tony Hansen (S) som ledamot i 


kommunfullmäktige KS/2020:627 


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 


Tony Hansen (S) har, 2020-11-30 inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad 


från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 


Länsstyrelsen har efter sammanräkning, utsett Leif Gustavsson (S) till ny ledamot i 


kommunfullmäktige i Tranemo, från och med den 14 december 2020 till och med 14 oktober 


2022.  


Länsstyrelsen har också efter sammanräkning utsett Ingela Remstam (S) till ny ersättare i 


kommunfullmäktige i Tranemo, från och med 14 december 2020 till och med 14 oktober 


2022. 


Beslutsunderlag 


KF §172, 2020-12-14 


Avsägelse från Tony Hansen 


Sammanräkning av Länsstyrelsen efter Tony Hansen 


Beslutet skickas till 


Hemsidan 


HR-funktionen 


Status 


Avslutat 
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§ 18 Valärende - Ersättare efter Thomas Elmgren till styrelsen för 


TranemoBostäder AB KS/2020:597 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Utser Driton Bilalli (S) till ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 
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 


Thomas Elmgren (S) har, 2020-11-18 inkommit med en skrivelse där han begär att bli 


entledigad från sina uppdrag som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 


2020-11-23 entledigades Thomas Elmgren från sitt uppdrag.  


En ny ersättare behöver tillsättas i styrelsen. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Eva-Karin Haglund (S) föreslår Driton Bilalli (S) till ny ersättare i styrelsen för 


TranemoBostäder AB. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt Haglunds (S) förslag. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


TranemoBostäder AB 


Driton Bilalli (S) 


Status 


Avslutat 
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§ 19 Valärende - Val av revisor Sjuhärads samordningsförbund 


KS/2020:565 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Utser Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i Samordningsförbundet Sjuhärad för 


tiden till och med den 31 mars 2023. 


 
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 


Regionfullmäktige beslutade 2020-06-09 att utse Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i 


Samordningsförbudet Sjuhärad för tiden till och med 31 mars 2023. Enligt 


förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund ska medlemskommunerna och 


Västra Götalandsregionen utse en gemensam revisor.  


Enligt praxis för val av gemensam revisor ska VG-regionen utse en revisorskandidat som 


efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att respektive 


kommunfullmäktige kan utse samma kandidat. Informationen om nytt val av revisor nådde 


inte samtliga medlemskommuner när beslut hade fattats i regionfullmäktige. Det innebär att 


beslut behöver fattas i kommunerna nu.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §255, 2020-12-21 


AU §168, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse  


Protokoll från regionfullmäktige 2020-06-09 § 123 


E-post från Sjuhärads samordningsförbund – Ombeslut om revisor 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Ekonomifunktionen  


Sjuhärads samordningsförbund 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 20 Valärende - Utse tillfällig arvodesberedning KS/2020:490 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Ärendet återremitteras till valberedningen för vidare 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 


Vid slutet av varje mandatperiod utses en tillfällig beredning som ska se över och eventuellt 


revidera kommunens antagna arvodesreglemente inför nästkommande mandatperiod. 


Valberedningen ska lägga fram förslag på ledamöter, beredningsledare och ställföreträdande 


beredningsledare för arvodesberedningen. 


Ekonomisk påverkan 


Beredningsledamöter väljs för ett uppdrag som är bestämt. 


Beredningsledare och ställföreträdande beredningsledare får årsarvode. De har också rätt till 


ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning. 


Beredningsledamöter har rätt till sammanträdesarvode, ersättning för förlorad 


arbetsinkomst, inläsningsarvode och reseersättning vid beredningsmöten. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse  


Nomineringar från partierna 


Föredragning och debatt 


Ordförande Ulf Thifors (S) föredrar ärendet. 


 


ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)), Ann-Christine Simonsson (C), Caroline Bergmann 


(Mp), Fredrik Risby (Kd) och Ulf Thifors (S) deltar i debatt. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Karin Ljungdahl (C) föreslår att fyllnadsvalet ska tidsbestämmas till senast fullmäktiges 


sammanträde i april. 


ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) föreslår att ärendet ska återremitteras till 


valberedningen för vidare beredning. 


 


Fredrik Risby (Kd) yrkar bifall på Yngvessons (oberoende (M))s förslag. 
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Beslutsgång 


Ordförande ställer bifall mot avslag på Yngvessons (oberoende (M)) förslag och finner att 


fullmäktige bifaller förslaget. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Status  


Avslutat 
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§ 21 Valärende - Avsägelse från Birgitta Forslund som ersättare i 


kommunfullmäktige KS/2021:70 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Entledigar Birgitta Forslund (Kd) som ersättare i kommunfullmäktige. 


• Begär att Länsstyrelsen gör en ny sammanräkning efter Birgitta Forslund (Kd). 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Birgitta Forslund (Kd) har, 2021-01-22 lämnat in en skrivelse där hon önskar bli entledigad 


från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Birgitta Forslund 


Beslutet skickas till 


Länsstyrelsen 


Status 


Pågående 
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§ 22 Valärende - Avsägelse från Britt-Louise Karlsson som ersättare i 


styrelsen för TranemoBostäder AB KS/2021:71 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Entledigar Britt-Louise Karlsson (S) som ersättare från styrelsen TranemoBostäder 


AB. 


• Förslag på ny ersättare till styrelsen för TranemoBostäder AB ges vid nästa 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Britt-Louise Karlsson (S) har, 2021-01-22 lämnat in en skrivelse där hon önskar bli entledigad 


från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Britt-Louise Karlsson som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Eva-Karin Haglund (S) föreslår att val av ny ersättare i styrelsen tas upp på 


kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 


Beslutsgång 


Ordföranden frågar på Haglunds (S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 


Beslutet skickas till 


TranemoBostäder AB 


Britt-Louise Karlsson (S) 


Status 


Pågående 
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§ 23 Information från kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunfullmäktige får information om; 


- Avfall om gränsöverskridande besök på återvinningscentral med Svenljunga 


kommun 


- Tranemo Grus & Betongs beviljade ansökan om planbesked för Gudarp 39:1. 


- Uppdrag till förvaltningen att göra en omvärldsbevakning gällande omställningsstöd 


till förtroendevalda och återkoppla med eventuella förslag på ändringar eller 


förtydliganden. 


Föredragning och debatt 


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


Status 


Pågående 
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§ 24 Delgivningar KS/2020:35, KS/2021:87 


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunfullmäktige delges följande; 


- Ny översiktsplan för Svenljunga kommun 


- Samrådsredogörelse Översiktsplan utställningshandling 


- Särskilt utlåtande – Antagandehandling – 2020-09-24 


- KSF-2015-41-86 Granskningsyttrande på översiktsplanen, 2019-12-11 


- KSF-2015-41-93 Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-02, §135  


- KSF-2015-41-Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-09-23 


- Protokoll VB 2021-01-26 


Status 


Pågående 
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§ 25 Rapport från beredning  


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om det pågående beredningsarbetet med att ta fram nu översiktsplan för 


Tranemo Kommun. 


Föredragning och debatt 


Demokrati- och Visionsberedningens (DVB) beredningsledare Johanna Persson (L) föredrar 


ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
 


 











