
 

 

 

 2022-01-21 

 

Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Forumsalen 

Kommunkontoret/Digitalt via Microsoft Teams 2022-02-07 kl 18:00 för behandling av 

följande ärenden: 

 

1  Justerare föreslås Anders Brolin (S) och Stephan Bergman (M). Justering 

sker digitalt 10e februari kl 16.00.  

 

2  Information om den delregionala utvecklingsstrategin - Boråsregionen   

 

3  Inkomna motioner och medborgarförslag  

 - Motion polis 

 

4  Inkomna interpellationer och frågor  

 

5  Svar - Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 

KS/2021:508 

 

6  Svar - Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma KS/2021:403 

 

7  Svar - Medborgarförslag om undersöka lösning på lagring av energi till 

fjärrvärmenätet KS/2021:240 

 

8  Svar - Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid KS/2021:227 

 

9  Svar - Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat KS/2021:422 

 



 

 

10  Svar - Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna gång- 

och cykelleder - Christoffer Andersson (C) KS/2021:301 

 

11  Svar - Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut 

KS/2021:167 

 

12  Svar - Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna KS/2021:469 

 

13  Svar - Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal KS/2020:614 

 

14  Personalutrymme Kommunhuset KS/2019:454 

 

15  Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämnds- eller 

avtalssamverkan IT KS/2021:568 

 

16  Avveckling av gemensam bemanningsenheten, Svenljunga/Tranemo 

PN/2021:42 

 

17  Införliva Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten ekonomiskt 

KS/2021:579 

 

18  Överlämning av beredningsuppdrag - Revidering av regler för politiska 

arvoden KS/2021:86 

 

19  Uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och cykelnätverket 

KS/2018:87 

 

20  Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter med 

syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen kan 

avyttras. KS/2020:620 

 

21  Revisionsrapport - Granskning av bisysslor KS/2021:596 – Kajsa Montan 

 

22  Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 KS/2021:555 



 

 

 

23  Återbetalning från Tolkförmedling Väst KS/2021:535 

 

24  Val av auktoriserad revisor till Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists 

donation KS/2022:18 

 

25  Valärende – val av ledamot till Äldreberedningen efter Stefan Larsson (V) 

KS/2021:572 

 

26  Delgivningar KS/2021:429 

 

27  Information från kommunstyrelsen  

 

28  Information från revisorerna  

 

29  Rapporter från beredningarna  

 

 

Tranemo, 2022-01-21 

 

Ulf Thifors (S) 

Ordförande    Sanna Pihlajamäki Blomgren 

    Utredare/Processekreterare 

 

Förhinder 

Vid eventuellt förhinder anmäl detta via telefon 0325-576000 eller via e-post till 

kommun@tranemo.se så att en ersättare kallas in för dig. 

 

Som åhörare är du alltid välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde men vi 

önskar också att ni har i åtanke Folkhälsomyndighetens rekommendationer; Håll 

avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel. Det är särskilt viktigt på 

platser inomhus. 

mailto:kommun@tranemo.se


 

 

Därför rekommenderar vi att ni tar del av sammanträdet på annat vis. Exempelvis senare 

via kommunens hemsida. 

Observera att detta endast är en rekommendation. 

 



Tranemo 2022-02-02                                                                                                       

                                                                                                                      
Motion 

Till kommunfullmäktige i Tranemo kommun 

 

Ökad polisnärvaro 

Redan i Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet stadgades att ”Alla skola de vård och vaka i staden 

göra, som byamän äro och burskap utgivit hava”.  Sedan var det kommunernas och deras lokala föregångares 

ansvar att hålla med lokalpolis fram till 1965. Då hade 2 av varandra följande riksdagar beslutat att polisen 

skulle förstatligas. Därmed påbörjades en lång men effektiv process med att montera ned den lokala 

polisnärvaron i samhället. 1965 kände nästan alla invånare sin lokala polis, idag gör nästan ingen det. 

På senare tid har kommunen åter fått träda in på arenan för att i någon mån få till det samhälle invånarna vill 

ha och föra trygghetsskapande dialoger med invånarna, näringslivet och civilsamhället. I vår kommun kallar vi 

det trygg och säker kommun, och de gör tillsammans med s.k. kommunpoliser ett fantastiskt fint jobb. 

Men det är i grund och botten polisen som har ansvar för att upprätthålla lag och ordning i samhället, och 

kommunen har varken resurser eller befogenheter att ta över. 

Därför måste det till en rejäl ökning av polisnärvaron i samhällets alla delar i Tranemo kommun. Polisen måste 

vara en naturlig del i samhällets funktionella struktur. Polisen skall finnas på gator och torg och prata med folk, 

och i bilar på gator och vägar. Men polisen ska också finnas i skolan, på förskolan, hos föreningar och företag 

eller varhelst det finns människor som vill eller behöver ha en dialog med dem. 

Basen för polisens verksamhet i kommunen måste vara ett poliskontor. Där ska man kunna träffa en polis om 

man behöver det och den ska vara polisens utgångspunkt för sitt uppdrag i Tranemo kommun. Där behöver 

inte finnas utredare eller specialister som kriminaltekniker eller andra, de kan mycket väl komma från t ex 

Borås. 

  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi 

Att kommunen med kraft jobbar för att polisen etablerar sig i Tranemo med ett poliskontor i nästa 

samverkansavtal, vilka regelbundet skrivs mellan kommunen och polismyndigheten. Det kan kanske med fördel 

samordnas fysiskt med kontoret för kommunens personal inom trygg och säker kommun. 

Tranemo som ovan 

Karin Ljungdahl                     Christoffer Andersson                Cecilia Valbrant  Torbjörn Edgren 

Crister Persson                     Ann-Christine Simonsson           Lennart Haglund  

Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet 
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§ 2 Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 
KS/2021:508 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget antas. 
• Förvaltningen fortsätter dialog i enlighet med förslagsställarens syfte. 

 
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 
Förslagsställaren önskar att kommunen anställer en projektledare som säljer in några av 
kommunens orter utifrån deras unikitet.  
 
Kommunen ser positivt till förslagsställarens förslag men kan inte anställa en projektledare 
som enbart jobbar med några av alla orter. Under 2021 har kommunen påbörjat flera projekt 
kopplat till förslaget samt ingått i nya samarbeten som ska gynna hela kommunen.  
 
Under 2021 har kommunen bland annat: 
 
(1) Påbörjat framtagning av ny översiktsplan  
(2) Ökat resurserna kopplat till detaljplanering av nya bostäder och industrimark 
(3) Arbetat utefter Fullmäktigemålen genom samverkan med bland annat föreningen 
Tillväxt Tranemo, arbetat med kultur och fritidsfrågor och utvecklat samverkan kring 
besöksnäringsfrågor 
(4) Påbörjat en kommunikationsstrategi under hösten 2021 med syfte att marknadsföra 
kommunen.  
(5) Lanserat en digital karta för samhällsutvecklingen med villatomter, industrimark, 
pågående detaljplaner osv på tranemo.se samt inlett ett samarbete med mäklare 
 
Kommunen känner av ett ökat intresse från byggherrar som är nyfikna och vill bygga mer i 
kommunen, företag som efterfrågar om industrimark och medborgare som vill bygga villor 
eller bosätta sig i hyresrätter eller bostadsrätter. Villatomter har sålt rekord under 2021 i hela 
kommunen.  

Ärendet 
Cenneth Cedergren har 2021-09-22 lämnat ett medborgarförslag om förslag på ökning av 
befolkningsmängden. 
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Förslagsställaren vill att fler ska flytta till Tranemo kommun och att vi behöver utveckla det 
vi har genom att produktutveckla vårat utbud för vissa orter. Förslagsställaren menar också 
att kommunen behöver lyfta fram det som är bra på vissa orter och att det finns valbarheter 
som andra kommuner inte har. En projektledare behöver utses för detta.  
 
Summering av förslaget sammanfattas enligt nedan: 
 

• En palett av boendemiljöer att välja mellan. 
• En stark och kunnig projektledare som finansieras av olika organisationer som 

Leader Sjuhärad och Sparbanken Tranemo. 
 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-11-12 och 2021-11-15 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Översiktsplan 
Tranemo kommun har påbörjat att ta fram en ny översiktsplan där medborgare, företag och 
föreningar ihop med förvaltning och politiker tar fram viljeriktningen om hur kommunen 
ska utvecklas och växa långsiktigt. Planen ska stå klar 2024. Fram har kommit konkreta 
förslag från medborgare om hur vi behöver utveckla och marknadsföra vår kommun. 
Kommunen tar även fram en fördjupad översiktsplan för Länghem med syfte att möta upp 
efterfrågan på bostäder, anpassning av jordbruksmark och tågstopp. En utvecklingsplan 
finns också för Grimsås med syfte att bland annat lyfta viljeriktning och utvecklingen om att 
få till ett tågstopp. 
 
 
Detaljplaner 
Kommunen har under 2021 ökat resurserna för att få fram fler detaljplaner. Under 2022 
kommer fler detaljplaner att gå ut på samråds- gransknings- och antagandeförfarande. 
Framtagande av nya bostäder och industrimark är första steget på trappan för utveckling 
och inflyttning.  
 
Fullmäktigemål: 
Kommunen har fullmäktigemål om att växa och att bli 14 000 invånare 2035 men även 
fullmäktigemål om hållbar samhällsutveckling. Det finns flera aktiviteter idag som 
kommunen redan gör för att locka fler invånare. Nedan är några exempel.  
 
Kommunen ingår i föreningen Tillväxt Tranemo ihop med näringslivet där man bland annat 
jobbar med temat attraktiv kommun, kompetensförsörjning, infrastruktur, service mot 
företag och kommunikation. I attraktiv kommun föreslår man aktiviteter som skulle kunna 
stärka kommunen. I kommunikationsgruppen jobbar men med att få ut det som är bra och 
locka fler att flytta hit. 
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Kommunen jobbar även med besöksnäringsfrågor ihop med Svenljunga kommun genom 
marknadsföring på svenljungatranemo.se. Fritid på förvaltningen jobbar med att stärka 
samarbetet med föreningarna och kulturen är stark i vår kommun med ett brett utbud på 
aktiviteter. Det är aktiviteter som ovan, ihop med medborgare, föreningar och företag som vi 
ger liv i samhället. 
 
Kommunen har utökat samarbetet med Business Region Borås på Kommunalförbundet 
med ett av syftena att öka samverkan för fler etableringar i delregionen 
Boråsregionen/Sjuhärad.  
 
Extern kommunikation 
Kommunen tar under 2021 fram en kommunikationsstrategi om hur vi kan bli bättre på att 
visa upp allt bra i vår kommun. Syftet är att bygga en stolthet men också få fler att flytta till 
kommunen.  
 
Digitala kartor 
Under 2021 har kommunen tagit fram en digital karta över kommunens villatomter, 
industrimark, pågående detaljplaner osv. Kartan finns tillgänglig på tranemo.se. Kommunen 
har också upphandlat mäklare som hjälper till att marknadsföra kommunen i olika forum. 
Villatomterna för 2021 sålde rekord i augusti. 
 
Förvaltningen anser att kommunen på kort tid har ökat samverkan med flera parter, ökat 
utvecklingsdelar som på kort sikt redan påverkat en ökad efterfrågan på bostäder, 
villatomter och aktiviteter inom kommunen. På längre sikt finns det genom planering goda 
förutsättningar att få fler att flytta till kommunens alla orter.    

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
AU §182, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelsen svar på medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 
Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att medborgarförslaget antas och att 
förvaltningen fortsätter dialog i enlighet med förslagsställarens syfte. 
 
Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-17 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 4 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Haglunds (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare Cenneth Cedergren 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Avslutat 
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§ 182 Medborgarförslag om åtgärder för ökning av 
befolkningsmängden KS/2021:508 
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Medborgarförslaget avslås men kommunen fortsätter dialog i enlighet med 
förslagsställarens syfte.  

 
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 
Förslagsställaren önskar att kommunen anställer en projektledare som säljer in några av 
kommunens orter utifrån deras unikitet.  
 
Kommunen ser positivt till förslagsställarens förslag men kan inte anställa en projektledare 
som enbart jobbar med några av alla orter. Under 2021 har kommunen påbörjat flera projekt 
kopplat till förslaget samt ingått i nya samarbeten som ska gynna hela kommunen.  
 
Under 2021 har kommunen bland annat: 
 
(1) Påbörjat framtagning av ny översiktsplan  
(2) Ökat resurserna kopplat till detaljplanering av nya bostäder och industrimark 
(3) Arbetat utefter Fullmäktigemålen genom samverkan med bland annat föreningen 
Tillväxt Tranemo, arbetat med kultur och fritidsfrågor och utvecklat samverkan kring 
besöksnäringsfrågor 
(4) Påbörjat en kommunikationsstrategi under hösten 2021 med syfte att marknadsföra 
kommunen.  
(5) Lanserat en digital karta för samhällsutvecklingen med villatomter, industrimark, 
pågående detaljplaner osv på tranemo.se samt inlett ett samarbete med mäklare 
 
Kommunen känner av ett ökat intresse från byggherrar som är nyfikna och vill bygga mer i 
kommunen, företag som efterfrågar om industrimark och medborgare som vill bygga villor 
eller bosätta sig i hyresrätter eller bostadsrätter. Villatomter har sålt rekord under 2021 i hela 
kommunen.  

Ärendet 
Cenneth Cedergren har 2021-09-22 lämnat ett medborgarförslag om förslag på ökning av 
befolkningsmängden. 
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Förslagsställaren vill att fler ska flytta till Tranemo kommun och att vi behöver utveckla det 
vi har genom att produktutveckla vårat utbud för vissa orter. Förslagsställaren menar också 
att kommunen behöver lyfta fram det som är bra på vissa orter och att det finns valbarheter 
som andra kommuner inte har. En projektledare behöver utses för detta.  
 
Summering av förslaget sammanfattas enligt nedan: 
 

• En palett av boendemiljöer att välja mellan. 
• En stark och kunnig projektledare som finansieras av olika organisationer som 

Leader Sjuhärad och Sparbanken Tranemo. 
 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-11-12 och 2021-11-15 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Översiktsplan 
Tranemo kommun har påbörjat att ta fram en ny översiktsplan där medborgare, företag och 
föreningar ihop med förvaltning och politiker tar fram viljeriktningen om hur kommunen 
ska utvecklas och växa långsiktigt. Planen ska stå klar 2024. Fram har kommit konkreta 
förslag från medborgare om hur vi behöver utveckla och marknadsföra vår kommun. 
Kommunen tar även fram en fördjupad översiktsplan för Länghem med syfte att möta upp 
efterfrågan på bostäder, anpassning av jordbruksmark och tågstopp. En utvecklingsplan 
finns också för Grimsås med syfte att bland annat lyfta viljeriktning och utvecklingen om att 
få till ett tågstopp. 
 
 
Detaljplaner 
Kommunen har under 2021 ökat resurserna för att få fram fler detaljplaner. Under 2022 
kommer fler detaljplaner att gå ut på samråds- gransknings- och antagandeförfarande. 
Framtagande av nya bostäder och industrimark är första steget på trappan för utveckling 
och inflyttning.  
 
Fullmäktigemål: 
Kommunen har fullmäktigemål om att växa och att bli 14 000 invånare 2035 men även 
fullmäktigemål om hållbar samhällsutveckling. Det finns flera aktiviteter idag som 
kommunen redan gör för att locka fler invånare. Nedan är några exempel.  
 
Kommunen ingår i föreningen Tillväxt Tranemo ihop med näringslivet där man bland annat 
jobbar med temat attraktiv kommun, kompetensförsörjning, infrastruktur, service mot 
företag och kommunikation. I attraktiv kommun föreslår man aktiviteter som skulle kunna 
stärka kommunen. I kommunikationsgruppen jobbar men med att få ut det som är bra och 
locka fler att flytta hit. 
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Kommunen jobbar även med besöksnäringsfrågor ihop med Svenljunga kommun genom 
marknadsföring på svenljungatranemo.se. Fritid på förvaltningen jobbar med att stärka 
samarbetet med föreningarna och kulturen är stark i vår kommun med ett brett utbud på 
aktiviteter. Det är aktiviteter som ovan, ihop med medborgare, föreningar och företag som vi 
ger liv i samhället. 
 
Kommunen har utökat samarbetet med Business Region Borås på Kommunalförbundet 
med ett av syftena att öka samverkan för fler etableringar i delregionen 
Boråsregionen/Sjuhärad.  
 
Extern kommunikation 
Kommunen tar under 2021 fram en kommunikationsstrategi om hur vi kan bli bättre på att 
visa upp allt bra i vår kommun. Syftet är att bygga en stolthet men också få fler att flytta till 
kommunen.  
 
Digitala kartor 
Under 2021 har kommunen tagit fram en digital karta över kommunens villatomter, 
industrimark, pågående detaljplaner osv. Kartan finns tillgänglig på tranemo.se. Kommunen 
har också upphandlat mäklare som hjälper till att marknadsföra kommunen i olika forum. 
Villatomterna för 2021 sålde rekord i augusti. 
 
Förvaltningen anser att kommunen på kort tid har ökat samverkan med flera parter, ökat 
utvecklingsdelar som på kort sikt redan påverkat en ökad efterfrågan på bostäder, 
villatomter och aktiviteter inom kommunen. På längre sikt finns det genom planering goda 
förutsättningar att få fler att flytta till kommunens alla orter.    

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen svar på medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 
Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund och verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att kommunen fortsätter dialog i enlighet med 
förslagsställarens syfte. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare Cenneth Cedergren 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Manda Schillerås 
Verksamhetschef 
Datum: 2021-11-12 
Dnr: KS/2021:508 
 

 

Svar på Medborgarförslag om åtgärder för ökning av 
befolkningsmängden 
 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget avslås utifrån att vi fortsätter dialog med näringslivet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren önskar att kommunen anställer en projektledare som säljer in 
några av kommunens orter utifrån deras unikitet.  
 
Kommunen ser positivt till förslagsställarens förslag men kan inte anställa en 
projektledare som enbart jobbar med några av alla orter. Under 2021 har 
kommunen påbörjat flera projekt kopplat till förslaget samt ingått i nya 
samarbeten som ska gynna hela kommunen.  
 
Under 2021 har kommunen bland annat: 
 
(1) Påbörjat framtagning av ny översiktsplan  
(2) Ökat resurserna kopplat till detaljplanering av nya bostäder och 
industrimark 
(3) Arbetat utefter Fullmäktigemålen genom samverkan med bland annat 
föreningen Tillväxt Tranemo, arbetat med kultur och fritidsfrågor och utvecklat 
samverkan kring besöksnäringsfrågor 
(4) Påbörjat en kommunikationsstrategi under hösten 2021 med syfte att 
marknadsföra kommunen.  



 
 
 
 

(5) Lanserat en digital karta för samhällsutvecklingen med villatomter, 
industrimark, pågående detaljplaner osv på tranemo.se samt inlett ett samarbete 
med mäklare 
 
Kommunen känner av ett ökat intresse från byggherrar som är nyfikna och vill 
bygga mer i kommunen, företag som efterfrågar om industrimark och 
medborgare som vill bygga villor eller bosätta sig i hyresrätter eller bostadsrätter. 
Villatomter har sålt rekord under 2021 i hela kommunen.  

Ärendet 
Cenneth Cedergren har 2021-09-22 lämnat ett medborgarförslag om förslag på 
ökning av befolkningsmängden. 
 
Förslagsställaren vill att fler ska flytta till Tranemo kommun och att vi behöver 
utveckla det vi har genom att produktutveckla vårat utbud för vissa orter. 
Förslagsställaren menar också att kommunen behöver lyfta fram det som är bra 
på vissa orter och att det finns valbarheter som andra kommuner inte har. En 
projektledare behöver utses för detta.  
 
Summering av förslaget sammanfattas enligt nedan: 
 

• En palett av boendemiljöer att välja mellan. 
• En stark och kunnig projektledare som finansieras av olika organisationer 

som Leader Sjuhärad och Sparbanken Tranemo. 
 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-11-12 och 2021-11-15 för 
att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Översiktsplan 
Tranemo kommun har påbörjat att ta fram en ny översiktsplan där medborgare, 
företag och föreningar ihop med förvaltning och politiker tar fram viljeriktningen 
om hur kommunen ska utvecklas och växa långsiktigt. Planen ska stå klar 2024. 
Fram har kommit konkreta förslag från medborgare om hur vi behöver utveckla 
och marknadsföra vår kommun. Kommunen tar även fram en fördjupad 
översiktsplan för Länghem med syfte att möta upp efterfrågan på bostäder, 
anpassning av jordbruksmark och tågstopp. En utvecklingsplan finns också för 
Grimsås med syfte att bland annat lyfta viljeriktning och utvecklingen om att få 
till ett tågstopp. 
 
 



 
 
 
 

Detaljplaner 
Kommunen har under 2021 ökat resurserna för att få fram fler detaljplaner. 
Under 2022 kommer fler detaljplaner att gå ut på samråds- gransknings- och 
antagandeförfarande. Framtagande av nya bostäder och industrimark är första 
steget på trappan för utveckling och inflyttning.  
 
Fullmäktigemål: 
Kommunen har fullmäktigemål om att växa och att bli 14 000 invånare 2035 men 
även fullmäktigemål om hållbar samhällsutveckling. Det finns flera aktiviteter 
idag som kommunen redan gör för att locka fler invånare. Nedan är några 
exempel.  
 
Kommunen ingår i föreningen Tillväxt Tranemo ihop med näringslivet där man 
bland annat jobbar med temat attraktiv kommun, kompetensförsörjning, 
infrastruktur, service mot företag och kommunikation. I attraktiv kommun 
föreslår man aktiviteter som skulle kunna stärka kommunen. I 
kommunikationsgruppen jobbar men med att få ut det som är bra och locka fler 
att flytta hit. 
 
Kommunen jobbar även med besöksnäringsfrågor ihop med Svenljunga 
kommun genom marknadsföring på svenljungatranemo.se. Fritid på 
förvaltningen jobbar med att stärka samarbetet med föreningarna och kulturen är 
stark i vår kommun med ett brett utbud på aktiviteter. Det är aktiviteter som 
ovan, ihop med medborgare, föreningar och företag som vi ger liv i samhället. 
 
Kommunen har utökat samarbetet med Business Region Borås på 
Kommunalförbundet med ett av syftena att öka samverkan för fler etableringar i 
delregionen Boråsregionen/Sjuhärad.  
 
Extern kommunikation 
Kommunen tar under 2021 fram en kommunikationsstrategi om hur vi kan bli 
bättre på att visa upp allt bra i vår kommun. Syftet är att bygga en stolthet men 
också få fler att flytta till kommunen.  
 
Digitala kartor 
Under 2021 har kommunen tagit fram en digital karta över kommunens 
villatomter, industrimark, pågående detaljplaner osv. Kartan finns tillgänglig på 
tranemo.se. Kommunen har också upphandlat mäklare som hjälper till att 
marknadsföra kommunen i olika forum. Villatomterna för 2021 sålde rekord i 
augusti. 



 
 
 
 

 
Förvaltningen anser att kommunen på kort tid har ökat samverkan med flera 
parter, ökat utvecklingsdelar som på kort sikt redan påverkat en ökad efterfrågan 
på bostäder, villatomter och aktiviteter inom kommunen. På längre sikt finns det 
genom planering goda förutsättningar att få fler att flytta till kommunens alla 
orter.    

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen svar på medborgarförslag om åtgärder för ökning av 
befolkningsmängden 
 
Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare Cenneth Cedergren 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Patrik Westerlund   Manda Schillerås 
Sektionschef    Verksamhetschef 





Summering: 
• En palett av boendemiljöer att välja mellan ...
• En stark och kunnig projektledare/ Kopia av Kjell Svensson/
• Som hyrs av orterna, finansiering av Sparbanksstiftelsen, Leader m flera
• Ortens unikitet stärks löpande och innevånarna/säljarna blir mer o mer

nöjda - motiverade.
• Innevånarantalet ökas.

Jag har idag talat med Sparbanken Tranemo. 

Eftersom de är Kommunens enda bank finns ett 

naturligt intresse för ökning av befolkningsmängden. 

I ett första samtal har Fredrik Björkman uttalat sig 

positiv till iden och han kommer att ta den vidare till 

Sparbanksstiftelsens Styrelse. 

Nittorps 20210909 

Cenneth Cedergren 
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§ 266 Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma KS/2021:403 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget antas. 
• Förvaltningen får i uppdrag att tillse att någon förening ansvar för skötsel av 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen ställer sig positiv till att medborgare ska kunna engagera sig i 
utomhusaktiviteter även när väderleken är lite sämre. Ett vindskydd möjliggör att man också 
kan utöva sina fritidsintressen under årets samtliga årstider eller för att bara umgås 
utomhus. Vindskyddet skyddar mot till exempel regn och vind men ger också svalkande 
skugga en solig sommardag. 
 
Ärendet 
Christer Wahlsten har 2021-06-17 lämnat ett medborgarförslag om önskemål om uppförande 
av ett vindskydd i anslutning till boule och tennisplan i Ölsremma. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-20 för att säkerställa att man 
uppfattat medborgarförslaget rätt. 

Ekonomisk påverkan 
Gymnasieskolans Byggprogram i Tranemo tillverkar vindskyddet och kommunen står 
endast för materialkostnader. Uppskattad kostnad 40 000kr 
Därtill tillkommer bygglovsansökan om ca 10 000kr 
Totalkostnaden bedöms vara ca 50 000kr + moms, vilket ryms inom befintlig budget. 

Barnkonventionen  
Positiv påverkan då ett vindskydd kan underlätta för aktiviteter utomhus för barn och 
ungdomar. 

Beslutsunderlag 
AU §172, 2021-11-18 
Svar på Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma  
Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma 
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Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att någon 
förening ansvar för skötsel av vindskydd. 

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

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 172 Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma KS/2021:403 
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen ställer sig positiv till att medborgare ska kunna engagera sig i 
utomhusaktiviteter även när väderleken är lite sämre. Ett vindskydd möjliggör att man också 
kan utöva sina fritidsintressen under årets samtliga årstider eller för att bara umgås 
utomhus. Vindskyddet skyddar mot till exempel regn och vind men ger också svalkande 
skugga en solig sommardag. 
 
Ärendet 
Christer Wahlsten har 2021-06-17 lämnat ett medborgarförslag om önskemål om uppförande 
av ett vindskydd i anslutning till boule och tennisplan i Ölsremma. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-20 för att säkerställa att man 
uppfattat medborgarförslaget rätt. 

Ekonomisk påverkan 
Gymnasieskolans Byggprogram i Tranemo tillverkar vindskyddet och kommunen står 
endast för materialkostnader. Uppskattad kostnad 40 000kr 
Därtill tillkommer bygglovsansökan om ca 10 000kr 
Totalkostnaden bedöms vara ca 50 000kr + moms, vilket ryms inom befintlig budget. 

Barnkonventionen  
Positiv påverkan då ett vindskydd kan underlätta för aktiviteter utomhus för barn och 
ungdomar. 

Beslutsunderlag 
Svar på Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma  
Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Henrik Linge 
Enhetschef Skog & Park 
Datum: 2021-10-20 
Dnr: KS/2021:403 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget antas 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen ställer sig positiv till att medborgare ska kunna engagera sig i 
utomhusaktiviteter även när väderleken är lite sämre. Ett vindskydd möjliggör 
att man också kan utöva sina fritidsintressen under årets samtliga årstider eller 
för att bara umgås utomhus. Vindskyddet skyddar mot till exempel regn och 
vind men ger också svalkande skugga en solig sommardag. 
 
Ärendet 
Christer Wahlsten har 2021-06-17 lämnat ett medborgarförslag om önskemål om 
uppförande av ett vindskydd i anslutning till boule och tennisplan i Ölsremma. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-20 för att säkerställa att 
man uppfattat medborgarförslaget rätt. 

Ekonomisk påverkan 
Gymnasieskolans Byggprogram i Tranemo tillverkar vindskyddet och 
kommunen står endast för materialkostnader. Uppskattad kostnad 40 000kr 
Därtill tillkommer bygglovsansökan om ca 10 000kr 
Totalkostnaden bedöms vara ca 50 000kr + moms, vilket ryms inom befintlig 



 
 
 
 

budget. 
 

Barnkonventionen  
Positiv påverkan då ett vindskydd kan underlätta för aktiviteter utomhus för 
barn och ungdomar. 

Beslutsunderlag 
Svar på Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma  
Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Patrik Westerlund   Henrik Linge 
Sektionschef    Enhetschef Skog & Park 
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§ 267 Medborgarförslag om undersöka lösning på lagring av energi till 

fjärrvärmenätet KS/2021:240 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Fjärrvärmeenheten omvärldsbevakar och håller sig uppdaterade på de 

utvecklingsmöjligheter som finns idag eller håller på att tas fram. I denna 

omvärldsbevakning har det sedan tidigare framkommit att tekniken som SaltX Technology 

använder sig av inte är applicerbar på fjärrvärmenätet eller på glasbruket.  

Ärendet 

Andreas Bengtsson har 2021-04-09 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska ta 

kontakt med företaget SaltX Technology för att utreda om deras teknik kan användas för att 

lagra energi från glasbruket till fjärrvärmenätet. 

Förslagsställaren anser att mycket energi går till spillo sommartid från exempelvis 

glasbruket som man skulle kunna lagra till vintern. Förvaltningen var i kontakt med 

Andreas 2021-10-12 för att ge honom tillfälle att utveckla sitt förslag. Andreas hade inget att 

tillägga. 

 

Idag används restvärmen från glasbruket till att värma varmvattnet till samtliga kunder i 

både Tranemo och Limmared under sommarhalvåret. Resterande del av året kompletterar 

restvärmen från glasbruket värmebehovet till fjärrvärmekunderna tillsammans med värmen 

från värmeverket.  

Fjärrvärmenheten har tittat på företaget SaltX Technologys lösning och kommit fram till att 

det inte finns någon teknisk möjlighet att lagra värmen från glasbruket i företagets lösning. 

Detta beroende på att SaltX Technology kräver en minsta temperatur på 550 grader Celsius. 

Glasbruket är inte i närheten av denna temperatur i de områden där det skulle vara tekniskt 

möjligt att koppla in en lagringsenhet. Det är dock fortfarande en intressant lösning som 

ingår i den omvärldsanalys som fjärrvärmeenheten regelbundet gör.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 
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Barnkonventionen  

Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §171, 2021-11-18 

Tjänsteskrivelsen medborgarförslag undersöka lösning på miljövänlig lagring av energi till 

fjärrvärmenätet 

Medborgarförslag undersöka lösning på miljövänlig lagring av energi till fjärrvärmenätet 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällssektionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 171 Medborgarförslag om undersöka lösning på lagring av energi till 
fjärrvärmenätet KS/2021:240 
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Beslutsmotivering 
Fjärrvärmeenheten omvärldsbevakar och håller sig uppdaterade på de 
utvecklingsmöjligheter som finns idag eller håller på att tas fram. I denna 
omvärldsbevakning har det sedan tidigare framkommit att tekniken som SaltX Technology 
använder sig av inte är applicerbar på fjärrvärmenätet eller på glasbruket.  

Ärendet 
Andreas Bengtsson har 2021-04-09 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska ta 
kontakt med företaget SaltX Technology för att utreda om deras teknik kan användas för att 
lagra energi från glasbruket till fjärrvärmenätet. 
Förslagsställaren anser att mycket energi går till spillo sommartid från exempelvis 
glasbruket som man skulle kunna lagra till vintern. Förvaltningen var i kontakt med 
Andreas 2021-10-12 för att ge honom tillfälle att utveckla sitt förslag. Andreas hade inget att 
tillägga. 
 
Idag används restvärmen från glasbruket till att värma varmvattnet till samtliga kunder i 
både Tranemo och Limmared under sommarhalvåret. Resterande del av året kompletterar 
restvärmen från glasbruket värmebehovet till fjärrvärmekunderna tillsammans med värmen 
från värmeverket.  
Fjärrvärmenheten har tittat på företaget SaltX Technologys lösning och kommit fram till att 
det inte finns någon teknisk möjlighet att lagra värmen från glasbruket i företagets lösning. 
Detta beroende på att SaltX Technology kräver en minsta temperatur på 550 grader Celsius. 
Glasbruket är inte i närheten av denna temperatur i de områden där det skulle vara tekniskt 
möjligt att koppla in en lagringsenhet. Det är dock fortfarande en intressant lösning som 
ingår i den omvärldsanalys som fjärrvärmeenheten regelbundet gör.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 
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Barnkonventionen  
Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen medborgarförslag undersöka lösning på miljövänlig lagring av energi till 
fjärrvärmenätet 
Medborgarförslag undersöka lösning på miljövänlig lagring av energi till fjärrvärmenätet 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Henrik Johansson 
Tf. Verksamhetschef 
Datum: 2021-10-12 
Dnr: KS/2021:240 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om undersöka lösning på lagring 
av energi till fjärrvärmenätet 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

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

Beslutsmotivering 
Fjärrvärmeenheten omvärldsbevakar och håller sig uppdaterade på de 
utvecklingsmöjligheter som finns idag eller håller på att tas fram. I denna 
omvärldsbevakning har det sedan tidigare framkommit att tekniken som SaltX 
Technology använder sig av inte är applicerbar på fjärrvärmenätet eller på 
glasbruket.  

Ärendet 
Andreas Bengtsson har 2021-04-09 lämnat ett medborgarförslag om att 
kommunen ska ta kontakt med företaget SaltX Technology för att utreda om 
deras teknik kan användas för att lagra energi från glasbruket till 
fjärrvärmenätet. 
Förslagsställaren anser att mycket energi går till spillo sommartid från 
exempelvis glasbruket som man skulle kunna lagra till vintern. Förvaltningen 
var i kontakt med Andreas 2021-10-12 för att ge honom tillfälle att utveckla sitt 
förslag. Andreas hade inget att tillägga. 
 
Idag används restvärmen från glasbruket till att värma varmvattnet till samtliga 
kunder i både Tranemo och Limmared under sommarhalvåret. Resterande del av 
året kompletterar restvärmen från glasbruket värmebehovet till 
fjärrvärmekunderna tillsammans med värmen från värmeverket.  



 
 
 
 

Fjärrvärmenheten har tittat på företaget SaltX Technologys lösning och kommit 
fram till att det inte finns någon teknisk möjlighet att lagra värmen från 
glasbruket i företagets lösning. Detta beroende på att SaltX Technology kräver en 
minsta temperatur på 550 grader Celsius. Glasbruket är inte i närheten av denna 
temperatur i de områden där det skulle vara tekniskt möjligt att koppla in en 
lagringsenhet. Det är dock fortfarande en intressant lösning som ingår i den 
omvärldsanalys som fjärrvärmeenheten regelbundet gör.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ingen negative påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen medborgarförslag undersöka lösning på miljövänlig lagring av 
energi till fjärrvärmenätet 
Medborgarförslag undersöka lösning på miljövänlig lagring av energi till 
fjärrvärmenätet 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällssektionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Patrik Westerlund  Henrik Johansson 
Sektionschef   Tf. Verksamhetschef 



Ämne: Medborgarförslag
Från: Andreas Bengtsson 
Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2021-04-09 11:36:25

Hej!

Jag tycker man borde undersöka om Tranemo Kommun kan gå in och kolla på miljövänlig 
lösning på energilagring för värme till fjärrvärmenätet. Måste gå mycket energi till spillo 
sommartid från tex Glasbruket som man skulle kunna lagra till vinter. Svenska SaltX har en 
lösning för långtida energilagring från värmeverk som de precis utvärderar i Stockholm. Samt att 
de vann internationell tävling för att lösa miljövänlig energi till Helsinki. Stor säkerhet för 
fjärrvärmekunder om något skulle gå fel och miljövänligt med Saltlagring. Tranemo skulle kunna 
få mycket publicitet kring miljöfrågan om man var tidigt ute på bollen. Föreslår därför att kolla 
om SaltX är intresserade att komma hit och redovisa hur deras lösning skulle gynna kommunen. 
Deras lagring kan även generera el så skulle kunna ladda alla elbilar i kommunen under 
sommaren med hjälp av spillvärme.

Så mitt förslag är att göra en utredning av om det skulle kunna göras en kontakt med SaltX via 
kommunen. 

SaltX Technology - Energy storage with nano coated salt 

Mvh Andreas 

-- 

Andreas Bengtsson 

https://saltxtechnology.com/sv/
https://www.netshirtgroup.se/
https://sv-se.facebook.com/netshirtgroup/
https://twitter.com/NetshirtGroup
https://www.instagram.com/netshirtgroupab/


 
 
The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in 
message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third 
party, without a written consent of the sender. If you received this message by 
mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can 
ensure such a mistake does not occur in the future.

https://www.netshirt.se/
https://www.netshirt.se/
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§ 269 Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid KS/2021:227 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget avslås 
• Förvaltningen ska uppmana förslagsställaren och andra vid liknande önskemål om 

möjligheten till ansökan om försköningsbidrag. 
 

Beslutsmotivering 
Tranemo kommun är inte fastighetsägare där förslagsställaren har önskemål om att 
kommunen ställer upp en parkbänk.  

Ärendet 
Ingemar Rudholm har 2021-04-01 lämnat ett medborgarförslag om önskemål att kommunen 
ska sätta upp en parkbänk på Sjögårds lid, Ljungsarp. 
Förslagsställaren anser att vägarna i området används frekvent som promenadstråk av 
samhällsmedborgarna och att en parkbänk på sträckan är efterfrågad. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-08-12 för att ge honom tillfälle att 
utveckla sitt förslag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att medborgarförslaget avslås då Tranemo kommunen 
inte äger marken där förslagsställaren önskar få parkbänken uppställd. 
 
Vidare har förvaltningen informerat förslagsställaren om att det kan finnas en möjlighet att 
få en bänk till Sjögårds lid via kommunens försköningsmedel.  

I mejl till Ingemar Rudholm, skickad 24 september 2021, anges ”Samhällsföreningen i 
Ljungsarp kan söka ett kommunalt bidrag som heter Försköningsmedel för uppförandet av 
den önskade parkbänken. Mitt råd är att du lämnar in förslaget till föreningen och sedan får 
de skicka in en ansökan.  31 mars är sista datum.” 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan 
Barnkonventionen  
Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
AU §159, 2021-11-04 
Svar på Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid  
2021-10-06 
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Medborgarförslag 2021-04-01 
Foto medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid 2021-04-01 
Parkbänk bilaga 2021-08-16 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare Ingemar Rudholm 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 159 Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid KS/2021:227 
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslutar 

• Medborgarförslaget avslås 
• Förvaltningen ska uppmana förslagsställaren och andra vid liknande önskemål om 

möjligheten till ansökan om försköningsbidrag. 
 

Beslutsmotivering 
Tranemo kommun är inte fastighetsägare där förslagsställaren har önskemål om att 
kommunen ställer upp en parkbänk.  

Ärendet 
Ingemar Rudholm har 2021-04-01 lämnat ett medborgarförslag om önskemål att kommunen 
ska sätta upp en parkbänk på Sjögårds lid, Ljungsarp. 
Förslagsställaren anser att vägarna i området används frekvent som promenadstråk av 
samhällsmedborgarna och att en parkbänk på sträckan är efterfrågad. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-08-12 för att ge honom tillfälle att 
utveckla sitt förslag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att medborgarförslaget avslås då Tranemo kommunen 
inte äger marken där förslagsställaren önskar få parkbänken uppställd. 
 
Vidare har förvaltningen informerat förslagsställaren om att det kan finnas en möjlighet att 
få en bänk till Sjögårds lid via kommunens försköningsmedel.  

I mejl till Ingemar Rudholm, skickad 24 september 2021, anges ”Samhällsföreningen i 
Ljungsarp kan söka ett kommunalt bidrag som heter Försköningsmedel för uppförandet av 
den önskade parkbänken. Mitt råd är att du lämnar in förslaget till föreningen och sedan får 
de skicka in en ansökan.  31 mars är sista datum.” 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan 
Barnkonventionen  
Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Svar på Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid  
2021-10-06 
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Medborgarförslag 2021-04-01 
Foto medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid 2021-04-01 
Parkbänk bilaga 2021-08-16 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att förvaltningen ska uppmana förslagsställaren och 
andra vid liknande önskemål om möjligheten till ansökan om försköningsbidrag. 

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

Beslutet skickas till 
Förslagsställare Ingemar Rudholm 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Henrik Linge 
Enhetschef Skog & Park 
Datum: 2021-10-06 
Dnr: KS/2021:227 
 

 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om parkbänk i 
Sjögårds lid 

 

Förslag till beslut 
 

• Medborgarförslaget avslås 
 

Beslutsmotivering 
Tranemo kommun är inte fastighetsägare där förslagsställaren har önskemål om 
att kommunen ställer upp en parkbänk.  

Ärendet 
Ingemar Rudholm har 2021-04-01 lämnat ett medborgarförslag om önskemål att 
kommunen ska sätta upp en parkbänk på Sjögårds lid, Ljungsarp. 
Förslagsställaren anser att vägarna i området används frekvent som 
promenadstråk av samhällsmedborgarna och att en parkbänk på sträckan är 
efterfrågad. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-08-12 för att ge honom 
tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att medborgarförslaget avslås då Tranemo 
kommun inte äger marken där förslagsställaren önskar få parkbänken uppställd. 
 
Vidare har förvaltningen informerat förslagsställaren om att det kan finnas en 
möjlighet att få en bänk till Sjögårds lid via kommunens försköningsmedel.  
I mejl till Ingemar Rudholm, skickad 24 september 2021, anges 
”Samhällsföreningen i Ljungsarp kan söka ett kommunalt bidrag som heter 
Försköningsmedel för uppförandet av den önskade parkbänken. Mitt råd är att 
du lämnar in förslaget till föreningen och sedan får de skicka in en ansökan.  31 
mars är sista datum.” 



 
 
 
 

 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan 

 
Barnkonventionen  
Ingen påverkan 
 

Beslutsunderlag 
Svar på Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid  
2021-10-06 
Medborgarförslag 2021-04-01 
Foto medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid 2021-04-01 
Parkbänk bilaga 2021-08-16 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare Ingemar Rudholm 
Samhällssektionen 
 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Patrik Westerlund   Henrik Linge 
Sektionschef    Enhetschef Skog & Park 



Plats för parkbänken 

Infart från 156-an 



Medborgarförslag till kommunen

2021-04-01

 

Tranemo Kommun 

514 80 Tranemo  

0325-57 60 00 

kommun@tranemo.se 

Ingemar  

Rudholm 

Förslag 

Önskemål finns att placera en parkbänk i Sjögårds lid (se bif. foto), liden är brant, 12% lutning. 

Vägarna i byn utnyttjas väldigt frekvent av samhällsmedborgarna som promenadstråk med 
många valmöjligheter av vägar och skogsvägar. 

Vad man kan se enl. KS protokoll 2021-03-22 skulle kostnaden vara ca: 7 500 kr. 

Motivering 

Parkbänken är efterfrågad vi flera tillfällen av samhällsborna. 

Bilaga: Foto

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag. 

2021-04-01 

Ingemar Rudholm 



KS/2020:411 

Ovanstående BESLUTSMOTIVERING stämmer 

!ll 100 % även för kommunens medborgare 

som använder Stomsjöleden, oavse- vem det 

är som äger marken för området. 

Stomsjöleden lämplig plats för en parkbänk. 

Parkbänk Sjögårdslid är redan på plats, u2ört 

av delägare i Sjögårdens vägsamfällighet. 

Bilaga till Dnr: KS/ 2021: 227 

Blev uppringd av Henrik Linge som ställde frågor ang. mitt medborgarförslag. Han meddelade 

då att bidrag till parkbänkar endast kan medges till platser där kommunen är markägare??? 

Var finns lagtexten till denna fruktansvärda regel??? 

Info ang. detta bör väl finnas på kommunens hemsida. 

_________________________________________________________________________________________ 
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§ 7 Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat KS/2021:422 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget avslås 

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

Beslutsmotivering 
Anser att medborgarförslaget bör avslås då kostverksamheten arbetar med andra åtgärder 
för att minska matsvinnet samt att vi saknar resurser för genomförande.  

Ärendet 
Love Andersson har 2021-06-29  lämnat ett medborgarförslag angående överbliven tillagad 
lunchmat. 
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun inför ett försök av försäljning av överbliven 
skolmat från högstadiet och gymnasiet till privatpersoner och privata företag till en låg 
kostnad under en termin. Förslagsställaren anser även att om försöket visar på ett positivt 
utfall, att matsvinnet minskar, ska detta införas permanent. Förslagsställaren anser att 
pengar som kommer in från detta ska tillfalla Lärandesektionen.  
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-29 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Förvaltningen, kostverksamheten, arbetar idag aktivt med att minska matsvinnet. Tranemo 
kommun antog, inför både 2021 och 2022, klimatmålet att arbeta med matsvinnet och att det 
ska minska till 45gram/portion. Kostverksamheten har, under året, genom aktivt arbete, 
minskat sitt matsvinn och kan vid årets slut redovisa ett matsvinn på 45gram/portion.  
 
En åtgärd som kostverksamheten aktivt arbetar med är att det i slutet av varje servering ska 
finnas så lite mat som möjligt kvar ute i restaurangen. Den mat som är kvar när restaurangen 
stänger behöver, av livsmedelshygieniska själ, slängas. För att så lite mat som möjligt ska 
behöva slängas använder vi mindre bleck och kantiner under slutet av serveringen. Den 
överblivna mat som aldrig varit ute i serveringen kyls ner för att sedan frysas och serveras 
vid ett annat tillfälle, dvs den slängs inte.  
Att sälja den överblivna mat som annars serveras vid ett senare tillfälle skulle innebära 
ytterligare inköp av livsmedel vilket i sin tur innebär ökade livsmedelskostnader för 
kostverksamheten.  
 
Kostverksamheten saknar idag ändamålsenlig utrustning för att kunna paketera och sälja 
måltider för avhämtning. Kostverksamheten saknar även resurser för att kunna administrera 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-17 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

en eventuell försäljning av måltider. De resurser vi idag har fördelat på kök är beräknat på 
det uppdrag vi i nuläget har.  
 
Att sälja överbliven tillagad lunchmat till privatpersoner och privata företag innebär att 
kommunen skulle konkurrera med lokala aktörer inom området.  

Ekonomisk påverkan 
De förslag som förslagsställaren lämnar skulle för kostverksamheten innebära en ökad 
kostnad för inköp av livsmedel. Hur stor denna ökning skulle bli är helt beroende på hur 
många måltider som säljs.  
Det innebär även en engångskostnad i form av inköp av ändamålsenlig utrustning till både 
gymnasiet och Tranängskolan. Maskinen kostar 15 100 kr styck. Sedan tillkommer 
engångsmaterial att packa måltiderna i, ca 6kr/portion.  
Utöver detta tillkommer personalkostnad för att administrera försäljningen. Tidsåtgång är 
beroende på hur många måltider som säljs. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.   

Beslutsunderlag 
AU §188, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat 
Medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat 

Beslutet skickas till 
Love Andersson  
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 188 Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat KS/2021:422 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Beslutsmotivering 
Anser att medborgarförslaget bör avslås då kostverksamheten arbetar med andra åtgärder 
för att minska matsvinnet samt att vi saknar resurser för genomförande.  

Ärendet 
Love Andersson har 2021-06-29  lämnat ett medborgarförslag angående överbliven tillagad 
lunchmat. 
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun inför ett försök av försäljning av överbliven 
skolmat från högstadiet och gymnasiet till privatpersoner och privata företag till en låg 
kostnad under en termin. Förslagsställaren anser även att om försöket visar på ett positivt 
utfall, att matsvinnet minskar, ska detta införas permanent. Förslagsställaren anser att 
pengar som kommer in från detta ska tillfalla Lärandesektionen.  
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-29 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Förvaltningen, kostverksamheten, arbetar idag aktivt med att minska matsvinnet. Tranemo 
kommun antog, inför både 2021 och 2022, klimatmålet att arbeta med matsvinnet och att det 
ska minska till 45gram/portion. Kostverksamheten har, under året, genom aktivt arbete, 
minskat sitt matsvinn och kan vid årets slut redovisa ett matsvinn på 45gram/portion.  
 
En åtgärd som kostverksamheten aktivt arbetar med är att det i slutet av varje servering ska 
finnas så lite mat som möjligt kvar ute i restaurangen. Den mat som är kvar när restaurangen 
stänger behöver, av livsmedelshygieniska själ, slängas. För att så lite mat som möjligt ska 
behöva slängas använder vi mindre bleck och kantiner under slutet av serveringen. Den 
överblivna mat som aldrig varit ute i serveringen kyls ner för att sedan frysas och serveras 
vid ett annat tillfälle, dvs den slängs inte.  
Att sälja den överblivna mat som annars serveras vid ett senare tillfälle skulle innebära 
ytterligare inköp av livsmedel vilket i sin tur innebär ökade livsmedelskostnader för 
kostverksamheten.  
 
Kostverksamheten saknar idag ändamålsenlig utrustning för att kunna paketera och sälja 
måltider för avhämtning. Kostverksamheten saknar även resurser för att kunna administrera 
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en eventuell försäljning av måltider. De resurser vi idag har fördelat på kök är beräknat på 
det uppdrag vi i nuläget har.  
 
Att sälja överbliven tillagad lunchmat till privatpersoner och privata företag innebär att 
kommunen skulle konkurrera med lokala aktörer inom området.  

Ekonomisk påverkan 
De förslag som förslagsställaren lämnar skulle för kostverksamheten innebära en ökad 
kostnad för inköp av livsmedel. Hur stor denna ökning skulle bli är helt beroende på hur 
många måltider som säljs.  
Det innebär även en engångskostnad i form av inköp av ändamålsenlig utrustning till både 
gymnasiet och Tranängskolan. Maskinen kostar 15 100 kr styck. Sedan tillkommer 
engångsmaterial att packa måltiderna i, ca 6kr/portion.  
Utöver detta tillkommer personalkostnad för att administrera försäljningen. Tidsåtgång är 
beroende på hur många måltider som säljs. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat 
Medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat 

Föredragning och debatt 
Enhetschef Kristina Ström föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Love Andersson  
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Kristina Ström 
Verksamhetschef kost 
Datum: 2021-10-12 
Dnr: KS/2021:422 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

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

Beslutsmotivering 
Anser att medborgarförslaget bör avslås då kostverksamheten arbetar med andra 
åtgärder för att minska matsvinnet samt att vi saknar resurser för genomförande.  

Ärendet 
Love Andersson har 2021-06-29  lämnat ett medborgarförslag angående 
överbliven tillagad lunchmat. 
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun inför ett försök av försäljning av 
överbliven skolmat från högstadiet och gymnasiet till privatpersoner och privata 
företag till en låg kostnad under en termin. Förslagsställaren anser även att om 
försöket visar på ett positivt utfall, att matsvinnet minskar, ska detta införas 
permanent. Förslagsställaren anser att pengar som kommer in från detta ska 
tillfalla Lärandesektionen.  
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-29 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Förvaltningen, kostverksamheten, arbetar idag aktivt med att minska 
matsvinnet. Tranemo kommun antog, inför både 2021 och 2022, klimatmålet att 
arbeta med matsvinnet och att det ska minska till 45gram/portion. 
Kostverksamheten har, under året, genom aktivt arbete, minskat sitt matsvinn 
och kan vid årets slut redovisa ett matsvinn på 45gram/portion.  
 



 
 
 
 

En åtgärd som kostverksamheten aktivt arbetar med är att det i slutet av varje 
servering ska finnas så lite mat som möjligt kvar ute i restaurangen. Den mat som 
är kvar när restaurangen stänger behöver, av livsmedelshygieniska själ, slängas. 
För att så lite mat som möjligt ska behöva slängas använder vi mindre bleck och 
kantiner under slutet av serveringen. Den överblivna mat som aldrig varit ute i 
serveringen kyls ner för att sedan frysas och serveras vid ett annat tillfälle, dvs 
den slängs inte.  
Att sälja den överblivna mat som annars serveras vid ett senare tillfälle skulle 
innebära ytterligare inköp av livsmedel vilket i sin tur innebär ökade 
livsmedelskostnader för kostverksamheten.  
 
Kostverksamheten saknar idag ändamålsenlig utrustning för att kunna paketera 
och sälja måltider för avhämtning. Kostverksamheten saknar även resurser för att 
kunna administrera en eventuell försäljning av måltider. De resurser vi idag har 
fördelat på kök är beräknat på det uppdrag vi i nuläget har.  
 
Att sälja överbliven tillagad lunchmat till privatpersoner och privata företag 
innebär att kommunen skulle konkurrera med lokala aktörer inom området.  
 

Ekonomisk påverkan 
De förslag som förslagsställaren lämnar skulle för kostverksamheten innebära en 
ökad kostnad för inköp av livsmedel. Hur stor denna ökning skulle bli är helt 
beroende på hur många måltider som säljs.  
 
Det innebär även en engångskostnad i form av inköp av ändamålsenlig 
utrustning till både gymnasiet och Tranängskolan. Maskinen kostar 15 100 kr 
styck. Sedan tillkommer engångsmaterial att packa måltiderna i, ca 6kr/portion.  
 
Utöver detta tillkommer personalkostnad för att administrera försäljningen. 
Tidsåtgång är beroende på hur många måltider som säljs. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående överbliven tillagad 
lunchmat 
 
Medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat 



 
 
 
 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Love Andersson  
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Patrik Westerlund   Kristina Ström 
Sektionschef    Verksamhetschef kost 



Ämne: VB: Re:
Från: Tranemo kommun
Till: Andreasson Louise
Mottaget: 2021-06-29 09:27:53

Från: LoveAndersson 05 
Skickat: den 29 juni 2021 09:23
Till: Tranemo kommun <kommun@tranemo.se>
Ämne: Re:

Medborgarförslag angående överbliven 
tillagad lunchmat. 
På kommunens förskolor, skolor och vård/omsorgsboende eller liknande serveras varje 
dag ett stort antal portioner med mat, från de kommunala bespisningarna. Det går ju 
såklart åt mycket råvaror för att servera den maten, och råvarorna kostar ju pengar och 
resurser. Nu tänkte jag rikta in mig särskilt på högstadiet och gymnasiet där du ju som 
elev inte behöver gå till matsalen och äta den maten som skolan erbjuder. Och det är ju 
många elever som inte går till skolmatsalen, men som man ändå måste laga mat till. För 
att om alla kommer ska det ju finnas mat till alla, även om man vet att många troligtvis 
inte kommer och äter just den dagen. Vad händer då med maten som var lagad till de 
som inte kom och åt den dagen? Jo den maten som legat framme vid serveringen vid 
lunchens slut slängs av hygieniska skäl, men maten som aldrig legat ute för servering 
kommer ju inte allt att slängas direkt. Samtidigt finns det ju personer inom vår kommun 
som antingen ofta lider av en hög stress, eller inte vill eller orkar/hinner lägga ner så 
mycket tid på att laga mat. Och skulle då kommunen sälja delar av den tillagade maten 
som blir över till personer och familjer i kommunen som vill köpa maten, för en låg 
kostnad. Man skulle också kunna föra samtal med de privata företagen i kommunen om 
de vill köpa in ett antal matlådor som de kan erbjuda för sina anställda, det är ju ändå 
inget fel på maten. De pengarna som kommer in genom dessa matlådor skulle 
kommunen kunna lägga antingen på skolmaten för att höja kvalitén på skolmaten eller 
annat som kommunen vill satsa dessa pengar på inom lärandesektionen. Pengarna från 
matlådeförsäljningen bör nämligen stanna inom lärandesektionens ramar.

Jag föreslår därför att:

 Tranemo Kommun inför ett försök av försäljning av överbliven skolmat från
högstadie och gymnasie till privatpersoner till en låg kostnad under en termin.

 Tranemo Kommun inför ett försök av försäljning av överbliven skolmat från
högstadie och gymnasie till privata företag till en låg kostnad under en termin.

 Om försöket visar på ett positivt utfall, så att matsvinnet har minskat införs detta
permanent.



 Samtliga pengar som kommer in från detta, ska direkt tillbaka  till
lärandesektionen

28/6-2021 Ambjörnarp 
Love Andersson

Ambjörnarp
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§ 4 Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna gång- 
och cykelleder - Christoffer Andersson (C) KS/2021:301 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen antas i de delar som berör anläggningsstödet. 

- Genom att se över föreningsstödet och en ökad samverkan med föreningar 
som delvis är påbörjad. 
 

• Motionen antas delvis i de delar som berör samverkan. 
- Med argumenten att arbetet delvis är påbörjat men kan integreras i det 

arbete som redan drivs för LONA-projektet om ledutveckling. 
• Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att fortsätta Hjälmå-leden från 

Nittorp till Uddebo och kommungränsen med hjälp av LONA-stöd.  
 

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

Ärendet 
Christoffer Andersson har 2021-04-30 lämnat en motion angående bevarande och utveckling 
av föreningsdrivna gång- och cykelleder. 
Förslagsställaren anser att 

• en utredning bör genomföras med uppdrag att se över möjligheterna att 
inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser till 
anläggningsstödet för föreningar. 

• Tranemo kommun skall vara drivande i samverkan kring föreningsdrivna 
leder och samverka med grannkommuner i utvecklingen av vandrings- och 
cykelleder. 

 
Förvaltningen har varit i kontakt med Christoffer Andersson 2021-11-04 och vid flertalet 
tidigare telefonsamtal för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Inget vidare 
förslag har lämnats.  
 
Gällande första punkten så kommer förvaltningen att se över möjligheten att inkludera även 
vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen av föreningsstödet inför 
2022. 
 
Gällande andra punkten så görs detta redan genom projektet Cykla & vandra i Sjuhärad som 
Tranemo kommun har varit delaktig i sedan 2016. Information och marknadsföring av de 
föreningsdrivna lederna tillhandahålls i kommunens digitala kanaler samt i tryckt material 
på våra infopoints. Turism- och landsbygdsutvecklaren har en dialog med föreningarna.  
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Det pågår även ett treårigt projekt för utveckling av cykel- och vandringsleder som Tranemo 
kommun beviljats LONA-bidrag för. En projektledare är anställd och jobbar med projektet i 
samverkan med Ulricehamns och Gislaveds kommuner. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan i nuläget. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att 
inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen av 
föreningsstödet inför 2022.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
AU §184, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse svar på motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och 
cykelleder 
Motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och cykelleder 

Föredragning och debatt 
Turism- och landsbygdsutvecklare Susann Gustafsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Christoffer Andersson    
Samhällssektionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 184 Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna 

gång- och cykelleder - Christoffer Andersson (C) KS/2021:301 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Motionen antas i de delar som berör anläggningsstödet. 

- Genom att se över föreningsstödet och en ökad samverkan med föreningar 

som delvis är påbörjad. 

 

• Motionen antas delvis i de delar som berör samverkan. 

- Med argumenten att arbetet delvis är påbörjat men kan integreras i det 

arbete som redan drivs för LONA-projektet om ledutveckling. 

• Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att fortsätta Hjälmå-leden från 

Nittorp till Uddebo och kommungränsen med hjälp av LONA-stöd.  

 

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

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

på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys 

 

Ärendet 

Christoffer Andersson har 2021-04-30 lämnat en motion angående bevarande och utveckling 

av föreningsdrivna gång- och cykelleder. 

Förslagsställaren anser att 

• en utredning bör genomföras med uppdrag att se över möjligheterna att 

inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser till 

anläggningsstödet för föreningar. 

• Tranemo kommun skall vara drivande i samverkan kring föreningsdrivna 

leder och samverka med grannkommuner i utvecklingen av vandrings- och 

cykelleder. 

 

Förvaltningen har varit i kontakt med Christoffer Andersson 2021-11-04 och vid flertalet 

tidigare telefonsamtal för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Inget vidare 

förslag har lämnats.  

 

Gällande första punkten så kommer förvaltningen att se över möjligheten att inkludera även 

vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen av föreningsstödet inför 

2022. 

 

Gällande andra punkten så görs detta redan genom projektet Cykla & vandra i Sjuhärad som 

Tranemo kommun har varit delaktig i sedan 2016. Information och marknadsföring av de 
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föreningsdrivna lederna tillhandahålls i kommunens digitala kanaler samt i tryckt material 

på våra infopoints. Turism- och landsbygdsutvecklaren har en dialog med föreningarna.  

Det pågår även ett treårigt projekt för utveckling av cykel- och vandringsleder som Tranemo 

kommun beviljats LONA-bidrag för. En projektledare är anställd och jobbar med projektet i 

samverkan med Ulricehamns och Gislaveds kommuner. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan i nuläget. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att 

inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen av 

föreningsstödet inför 2022.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse svar på motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och 

cykelleder 

Motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och cykelleder 

Föredragning och debatt 

Turism- och landsbygdsutvecklare Emma Isaksson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

möjligheten att fortsätta Hjälmå-leden från Nittorp till Uddebo och kommungränsen med 

hjälp av LONA-stöd.  

Beslutsgång 

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

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Christoffer Andersson    

Samhällssektionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunstyrelsen 

 

 



 
 
 

Vår ref: Emma Kristina Helena Isaksson 
Turism- och landsbygdsutvecklare 
Datum: 2021-11-12 
Dnr: KS/2021:301 

 
 

 

 

Svar på Motion om bevarande och utveckling av de 
föreningsdrivna gång- och cykelleder - Christoffer Andersson 
(C) 

 

Förslag till beslut 
• Motionen antas i de delar som berör anläggningsstödet. 

- Genom att se över föreningsstödet och en ökad samverkan med 
föreningar som delvis är påbörjad. 
 

• Motionen antas delvis i de delar som berör samverkan. 
- Med argumenten att arbetet delvis är påbörjat men kan 

integreras i det arbete som redan drivs för LONA-projektet om 
ledutveckling. 

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

 

Ärendet 
Christoffer Andersson har 2021-04-30 lämnat en motion angående bevarande och 
utveckling av föreningsdrivna gång- och cykelleder. 
Förslagsställaren anser att 

• en utredning bör genomföras med uppdrag att se över 
möjligheterna att inkludera även vandrings- och cykelleder samt 
rastplatser till anläggningsstödet för föreningar. 

• Tranemo kommun skall vara drivande i samverkan kring 
föreningsdrivna leder och samverka med grannkommuner i 
utvecklingen av vandrings- och cykelleder. 



 
 
 

Vår ref: Emma Kristina Helena Isaksson 
Turism- och landsbygdsutvecklare 
Datum: 2021-11-12 
Dnr: KS/2021:301 

 
 

 
Förvaltningen har varit i kontakt med Christoffer Andersson 2021-11-04 och vid 
flertalet tidigare telefonsamtal för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt 
förslag. Inget vidare förslag har lämnats.  
 
Gällande första punkten så kommer förvaltningen att se över möjligheten att 
inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen 
av föreningsstödet inför 2022. 
 
Gällande andra punkten så görs detta redan genom projektet Cykla & vandra i 
Sjuhärad som Tranemo kommun har varit delaktig i sedan 2016. Information och 
marknadsföring av de föreningsdrivna lederna tillhandahålls i kommunens 
digitala kanaler samt i tryckt material på våra infopoints. Turism- och 
landsbygdsutvecklaren har en dialog med föreningarna.  
Det pågår även ett treårigt projekt för utveckling av cykel- och vandringsleder 
som Tranemo kommun beviljats LONA-bidrag för. En projektledare är anställd 
och jobbar med projektet i samverkan med Ulricehamns och Gislaveds 
kommuner. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan i nuläget. Förvaltningen kommer att se över 
möjligheten att inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den 
större översynen av föreningsstödet inför 2022.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna 
gång- och cykelleder 
 
Motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och cykelleder 



 
 
 

Vår ref: Emma Kristina Helena Isaksson 
Turism- och landsbygdsutvecklare 
Datum: 2021-11-12 
Dnr: KS/2021:301 

 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Christoffer Andersson    
Samhällssektionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Patrik Westerlund                                                 Emma  Isaksson 
Sektionschef                                                           Turism- och landsbygdsutvecklare 
 



 

 

Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna gång- och cykelleder. 

Tranemo kommun har ett stort antal föreningsdrivna gång- och cykelleder som är välbesökta 
av såväl kommuninvånare som andra intressenter. Vi har en fantastisk natur i Tranemo 
kommun som möjliggör friluftsliv i alla dess former. 

 

Inför valet 2018 lyfte Centerpartiet i Tranemo kommun följande: 

• Aktiv fritid med tillgängligt friluftsliv  
Vi ska främja och stötta föreningslivet, kulturverksamhet och lokala engagemang för 
att erbjuda ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter. (…) En utav våra 
starkaste tillgångar är vår natur. Den ska vi nyttja och göra tillgänglig genom 
utveckling av leder och information. 

 

Som en del i att Tranemo ska vara en attraktiv kommun så föreslår vi att: 

- En utredning genomförs med uppdrag att se över möjligheterna att inkludera även 
vandrings- och cykelleder och ”rastplatser” till anläggningsstödet för föreningar.  

- Tranemo kommun ska vara drivande i samverkan mellan föreningsdrivna vandrings- 
och cykelleder och ska samverka med grannkommuner i utvecklingen av vandrings- 
och cykelleder. 

Christoffer Andersson, Karin Ljungdahl och Lennart Haglund. 

Centerpartiet I Tranemo kommun. 
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§ 10 Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut 
KS/2021:167 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen antas. 
• Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en gemensam checklista för Tranemo 

kommun inför att jämställdhets- och rättighetsanalysera beslut samt att i 
tjänsteskrivelsen lägga till en rubrik att beakta jämställdhetsperspektivet. 

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 
Diskrimineringslag (2008:567) 
I jämställdhetslagen som idag har ersätts av diskrimineringslagen (2008:567) står i kap 1 § 1 
att ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. 

Ärendet 
Tranemo kommun har 2012-05-28, KF § 52, skrivit under CEMRs deklaration och upprättat 
en handlingsplan i arbetet med att vara ett föredöme för andra organisationer i kommunen 
genom att vara en jämställd arbetsgivare.  
Tranemo kommun har också en jämställdhetspolicy från 2010-03-24 KF § 24.   
 
Karin Ljungdahl (C) och Lennart Haglund (C) inkom 2021-03-24 med en motion om att 
jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.  
Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation och ett 
samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar. 
 
Motionärerna anser att: 

• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i livet man 
befinner sig.  

• Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete i 
alla frågor som kommunen hanterar som har med kommunens invånare eller 
medarbetare att göra. 

• Att politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys 
• Att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del i det 

ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet. 
 
Förvaltningen föreslår:   
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- att ta fram en gemensam checklista för Tranemo kommun (enligt SKR, skl-
jamstalldhetsintegrering-av-beslutsunderlag (skr.se)) inför arbetet med jämställdhet 
och rättigheter som blir en del av det dagliga arbetet i framtagandet av politiska 
beslut.  

- att i tjänsteskrivelsen lägga en rubrik i mallen där man beaktar jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektivet för att synliggöra och beakta frågan. 

 
Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C) 2021-10-25 och Lennart Haglund (C) 
2021-10-19, för att ge motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn negativt ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
AU §189, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse svar på motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut. 
Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut. 

Beslutet skickas till 
Karin Ljungdahl (C) 
Lennart Haglund (C)     
Alla sektioner och funktioner 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 

https://skr.se/download/18.4829a209177db4e31aa4f0e0/1615911351230/skr-vagledning-for-jamstallda%20beslutsunderlag.pdf
https://skr.se/download/18.4829a209177db4e31aa4f0e0/1615911351230/skr-vagledning-for-jamstallda%20beslutsunderlag.pdf
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§ 189 Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska 
beslut KS/2021:167 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Motionen antas. 
• Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en gemensam checklista för Tranemo 

kommun inför att jämställdhets- och rättighetsanalysera beslut samt att i 
tjänsteskrivelsen lägga till en rubrik att beakta jämställdhetsperspektivet. 

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 
Diskrimineringslag (2008:567) 
I jämställdhetslagen som idag har ersätts av diskrimineringslagen (2008:567) står i kap 1 § 1 
att ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. 

Ärendet 
Tranemo kommun har 2012-05-28, KF § 52, skrivit under CEMRs deklaration och upprättat 
en handlingsplan i arbetet med att vara ett föredöme för andra organisationer i kommunen 
genom att vara en jämställd arbetsgivare.  
Tranemo kommun har också en jämställdhetspolicy från 2010-03-24 KF § 24.   
 
Karin Ljungdahl (C) och Lennart Haglund (C) inkom 2021-03-24 med en motion om att 
jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.  
Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation och ett 
samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar. 
 
Motionärerna anser att: 

• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i livet man 
befinner sig.  

• Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete i 
alla frågor som kommunen hanterar som har med kommunens invånare eller 
medarbetare att göra. 

• Att politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys 
• Att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del i det 

ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet. 
 
Förvaltningen föreslår:   
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- att ta fram en gemensam checklista för Tranemo kommun (enligt SKR, skl-
jamstalldhetsintegrering-av-beslutsunderlag (skr.se)) inför arbetet med jämställdhet 
och rättigheter som blir en del av det dagliga arbetet i framtagandet av politiska 
beslut.  

- att i tjänsteskrivelsen lägga en rubrik i mallen där man beaktar jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektivet för att synliggöra och beakta frågan. 

 
Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C) 2021-10-25 och Lennart Haglund (C) 
2021-10-19, för att ge motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn negativt ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut. 
Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut. 

Föredragning och debatt 
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ändra beslutet till att ”motionen antas”. 

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

Beslutet skickas till 
Karin Ljungdahl (C) 
Lennart Haglund (C)     
Alla sektioner och funktioner 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 



 
 
 

Vår ref: Anne Steine 
Processekreterare 
Datum: 2021-06-02 
Dnr: KS/2021:167 

 
 

 

 

Svar på Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera 
politiska beslut 

 

Förslag till beslut 
• Motionen antas delvis 
• Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en gemensam checklista för 

Tranemo kommun inför att jämställdhets- och rättighetsanalysera beslut 
samt att i tjänsteskrivelsen lägga till en rubrik att beakta 
jämställdhetsperspektivet. 
 
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 
Diskrimineringslag (2008:567) 
I jämställdhetslagen som idag har ersätts av diskrimineringslagen (2008:567) står 
i kap 1 § 1 att ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder”. 

Ärendet 
Tranemo kommun har 2012-05-28, KF § 52, skrivit under CEMRs deklaration och 
upprättat en handlingsplan i arbetet med att vara ett föredöme för andra 
organisationer i kommunen genom att vara en jämställd arbetsgivare.  
Tranemo kommun har också en jämställdhetspolicy från 2010-03-24 KF § 24.   
 
Karin Ljungdahl (C) och Lennart Haglund (C) inkom 2021-03-24 med en motion 
om att jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.  



 
 
 

Vår ref: Anne Steine 
Processekreterare 
Datum: 2021-06-02 
Dnr: KS/2021:167 

 
 

Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation 
och ett samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar. 
 
Motionärerna anser att: 

• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i 
livet man befinner sig.  

• Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela 
kommunens arbete i alla frågor som kommunen hanterar som har med 
kommunens invånare eller medarbetare att göra. 

• Att politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys 
• Att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del 

i det ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet. 
 
Förvaltningen föreslår:   

- att ta fram en gemensam checklista för Tranemo kommun (enligt SKR, 
skl-jamstalldhetsintegrering-av-beslutsunderlag (skr.se)) inför arbetet 
med jämställdhet och rättigheter som blir en del av det dagliga arbetet i 
framtagandet av politiska beslut.  

- att i tjänsteskrivelsen lägga en rubrik i mallen där man beaktar 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet för att synliggöra och beakta 
frågan. 

 
Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C) 2021-10-25 och Lennart 
Haglund (C) 2021-10-19, för att ge motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag.  
 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn negativt ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera 
politiska beslut. 
Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut. 



 
 
 

Vår ref: Anne Steine 
Processekreterare 
Datum: 2021-06-02 
Dnr: KS/2021:167 

 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutet skickas till 
Karin Ljungdahl (C) 
Lennart Haglund (C)     
Alla sektioner och funktioner 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Kajsa Montan   Anne Steine 
Sektionschef    Processekreterare 



  

 

Motion – Jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska 
beslut 
   
Mål 5 i Agenda 2030 är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
Jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor är något alla tjänar på. Kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i livet man befinner sig. Så är det 
inte idag.  
 
Mål 10 Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter 
oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. 
 
Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad efter kön. Det finns stora löneklyftor mellan män 
och kvinnor. Det är inte bara bland de som yrkesarbetar som de ekonomiska skillnaderna 
märks, när man kommer upp i pensionsåldern blir skillnaderna ännu tydligare. Kvinnor tar 
dessutom ut 73% av föräldradagarna. En minoritet av företagen drivs av kvinnor och de som 
gör det beviljas krediter och annat stöd i lägre utsträckning än företag som drivs av män. 
 
Dessa skillnader börjar såklart inte i arbetslivet, de grundläggs i förskola, skola och hemma.  
 
Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete från 
förskola till äldreomsorg, näringslivsfrågor, kulturfrågor, snöröjning, föreningsbidrag, sociala 
frågor, personalfrågor – ja, i alla frågor som kommunen hanterar som har med kommunens 
invånare eller medarbetare att göra. Genom ett aktivt jämställdhetsarbete ges fler chansen 
att bilda nya företag, skapa arbeten, ge fler löntagare och ökade skatteintäkter. Det ger 
dessutom fler möjligheten att förverkliga sina drömmar oavsett normer.  
 
Alla politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys, exempelvis genom 
en enkel checklista. På så vis är frågan ständigt aktuell. Jämställdhetsarbetet behöver vara 
långsiktigt och bidra till att skapa den bästa livsplatsen, för alla. I dagsläget finns ingen 
systematik i hur beskrivningar av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
redovisas i olika beslutsunderlag för planering och uppföljning i kommunens verksamheter. I 
enskilda tjänsteskrivelser kan dessa perspektiv finnas integrerade, men kommunen saknar 
gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del i det ordinarie planerings- och 
uppföljningsarbetet. Framförallt saknas en tydlig politisk beställning. Det vore en styrka för 
att det i beslutsunderlagen lyfts fram konsekvensbeskrivningar utifrån kön och andra 
bakgrundsfaktorer så att ärendeberedningen verkligen säkerställer att viktiga perspektiv 
inkluderats. Ett sätt att underlätta detta arbete är att förse handläggare och beslutsfattare 
med en checklista som stöd. Konsekvensbeskrivningar får givetvis olika omfattning beroende 
på vilket ärende som behandlas. 
 
Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation och ett 
samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar. 



 
  
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 - Att en jämställdhet- och rättighetsanalys görs inför varje politiskt beslut. 
 
Ambjörnarp och Tranemo  
2021-03-08, Internationella Kvinnodagen 
 
 
 
Karin Ljungdahl  Lennart Haglund 
Kommunfullmäktigeledamöter (c)  
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§ 30 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:167 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen om att en motion 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. 
Lennart Haglund (C) och Karin Ljungdahl (C) har lämnat en motion om jämställdhets- och 
rättighetsanalysera politiska beslut. 

Beslutsunderlag 
KS/2021:167 Motion jämställdhet 

Föredragning och debatt 
Lennart Haglund (C) föredrar motionen. 

Beslutet skickas till 
Stratsys 
TPB 

Status 
Pågående 
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§ 14 Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna KS/2021:469 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen antas 
• Antar Riktlinjer för flaggning 

 

Kommunstyrelsens beslut 
• Göra följande ändringar i styrdokumentet; 
- Titeln i styrdokumentet ska ändras till ”Riktlinjer för flaggning”.  
- Punkt 3 ska ändras till ”Riktlinjer för flaggning”.  
- Punkt 5, på s. 4 ska det hänvisas till listan istället för att det står ”officiella 

verksamheter”.  
 

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 
Bakgrund  
2013-12-12 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren tyckte det var en onödig 
kostnad för kommunen att flagga på allmänna platser och skolor. Förslagsställaren hade två 
olika förslag. 

1. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den representera hela 
kommunen. De övriga kommunala flaggstängerna skulle kunna ha en flagga med 
kommunens logotyp  

2. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den representera hela 
kommunen. Föreningslivet skulle kunna sköta flaggning på de övriga kommunala 
flaggstängerna gentemot ett bidrag från kommunen.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 118, i samband med antagande av 
driftsbudgeten för 2015, att flaggning på kommunala flaggstänger ska ske enligt 
förslagsställarens andra förslag. 
 
Stephan Bergman (M)  har den 2021-08-30 lämnat en motion om att riktlinjerna för flaggning 
ska revideras med att kommunflaggan ska vara hissad dygnet runt de dagar det inte är 
allmän flaggdag för att profilera kommunen bättre.  
 
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2021-11-04 för att ge motionären tillfälle 
att utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga ärendet. 
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Förvaltningen anser att verksamheterna och föreningarna kan fortsätta enligt 
medborgarförslaget (2013) men med tillägget om att flagga med kommunflaggan när det inte 
är allmän flaggdag. Förvaltningen ser inte att det skulle bli en stor förändring för de som 
hissar och halar flaggorna. 
 
Senaste revideringen av flaggregler gjordes 2017 så en revidering är på sin plats. 
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna i bilaga ”Riktlinjer för flaggning” (ändringen är 
markerad med gult) med att flagga med kommunflaggan dygnet runt då det inte är allmän 
flaggdag. I reglerna föreslås även en ändring av flaggning med regnbågsflagga, så att 
flaggning får ske i samband med lokala Prideevenemang. Tidigare fanns det en specifik 
tidsangivelse angående flaggning med regnbågsflagga. 

Ekonomisk påverkan 
När flaggor sitter uppe dygnet runt vet man att flaggan slits mycket mer än vid enstaka 
flaggdagar och tror att den håller ca ett år.  
Då alla flaggstänger inte har tillgång till kommunflaggan behövs en inventering och inköp 
av flaggor göras. 
Inköp av kommunflaggor – 25 st x ca 1000 kr/år. Inköp av kommunflaggor belastas av 
samhällssektionen. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv 

Beslutsunderlag 
AU §193, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Motion om revidering av riktlinjer för flaggning 
Riktlinjer för flaggning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att; 

- Titeln i styrdokumentet ska ändras till ”Riktlinjer för flaggning”.  
- Punkt 3 ska ändras till ”Riktlinjer för flaggning”.  
- Punkt 5, på s. 4 ska det hänvisas till listan istället för att det står ”officiella 

verksamheter”.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) förslag. 
Förslaget bifalles. 
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Beslutet skickas till 
Stephan Bergman (M)    
Servicesektionen 
Samhällssektionen  
Författningssamling 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Riktlinje för flaggning 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige  
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§ 193 Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna KS/2021:469 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Motionen antas 
• Antar Riktlinjer för flaggning 

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 
Bakgrund  
2013-12-12 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren tyckte det var en onödig 
kostnad för kommunen att flagga på allmänna platser och skolor. Förslagsställaren hade två 
olika förslag. 

1. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den representera hela 
kommunen. De övriga kommunala flaggstängerna skulle kunna ha en flagga med 
kommunens logotyp  

2. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den representera hela 
kommunen. Föreningslivet skulle kunna sköta flaggning på de övriga kommunala 
flaggstängerna gentemot ett bidrag från kommunen.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 118, i samband med antagande av 
driftsbudgeten för 2015, att flaggning på kommunala flaggstänger ska ske enligt 
förslagsställarens andra förslag. 
 
Stephan Bergman (M)  har den 2021-08-30 lämnat en motion om att riktlinjerna för flaggning 
ska revideras med att kommunflaggan ska vara hissad dygnet runt de dagar det inte är 
allmän flaggdag för att profilera kommunen bättre.  
 
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2021-11-04 för att ge motionären tillfälle 
att utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga ärendet. 
 
Förvaltningen anser att verksamheterna och föreningarna kan fortsätta enligt 
medborgarförslaget (2013) men med tillägget om att flagga med kommunflaggan när det inte 
är allmän flaggdag. Förvaltningen ser inte att det skulle bli en stor förändring för de som 
hissar och halar flaggorna. 
 
Senaste revideringen av flaggregler gjordes 2017 så en revidering är på sin plats. 
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna i bilaga ”Riktlinjer för flaggning” (ändringen är 
markerad med gult) med att flagga med kommunflaggan dygnet runt då det inte är allmän 
flaggdag. I reglerna föreslås även en ändring av flaggning med regnbågsflagga, så att 
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flaggning får ske i samband med lokala Prideevenemang. Tidigare fanns det en specifik 
tidsangivelse angående flaggning med regnbågsflagga. 

Ekonomisk påverkan 
När flaggor sitter uppe dygnet runt vet man att flaggan slits mycket mer än vid enstaka 
flaggdagar och tror att den håller ca ett år.  
Då alla flaggstänger inte har tillgång till kommunflaggan behövs en inventering och inköp 
av flaggor göras. 
Inköp av kommunflaggor – 25 st x ca 1000 kr/år. Inköp av kommunflaggor belastas av 
samhällssektionen. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Motion om revidering av riktlinjer för flaggning 
Riktlinjer för flaggning 

Föredragning och debatt 
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Stephan Bergman (M)    
Servicesektionen 
Samhällssektionen  
Författningssamling 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Riktlinje för flaggning 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen  
 
 

 



 
 
 

Vår ref: Anne Steine 
Processekreterare 
Datum: 2021-11-03 
Dnr: KS/2021:469 

 
 

 

 

 Svar på Motion om revidering av flaggregler  

Förslag till beslut 
• Motionen antas 
• Antar Riktlinjer för flaggning 

 
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 
Bakgrund  
2013-12-12 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren tyckte det var en 
onödig kostnad för kommunen att flagga på allmänna platser och skolor. 
Förslagsställaren hade två olika förslag. 

1. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den 
representera hela kommunen. De övriga kommunala flaggstängerna 
skulle kunna ha en flagga med kommunens logotyp  

2. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den 
representera hela kommunen. Föreningslivet skulle kunna sköta 
flaggning på de övriga kommunala flaggstängerna gentemot ett bidrag 
från kommunen.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 118, i samband med antagande av 
driftsbudgeten för 2015, att flaggning på kommunala flaggstänger ska ske enligt 
förslagsställarens andra förslag. 
 
Stephan Bergman (M)  har den 2021-08-30 lämnat en motion om att riktlinjerna 
för flaggning ska revideras med att kommunflaggan ska vara hissad dygnet runt 
de dagar det inte är allmän flaggdag för att profilera kommunen bättre.  
 
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2021-11-04 för att ge 



 
 
 

Vår ref: Anne Steine 
Processekreterare 
Datum: 2021-11-03 
Dnr: KS/2021:469 

 
 

motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga 
ärendet. 
 
Förvaltningen anser att verksamheterna och föreningarna kan fortsätta enligt 
medborgarförslaget (2013) men med tillägget om att flagga med kommunflaggan 
när det inte är allmän flaggdag. Förvaltningen ser inte att det skulle bli en stor 
förändring för de som hissar och halar flaggorna. 
 
Senaste revideringen av flaggregler gjordes 2017 så en revidering är på sin plats. 
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna i bilaga ”Riktlinjer för flaggning” 
(ändringen är markerad med gult) med att flagga med kommunflaggan dygnet 
runt då det inte är allmän flaggdag. I reglerna föreslås även en ändring av 
flaggning med regnbågsflagga, så att flaggning får ske i samband med lokala 
Prideevenemang. Tidigare fanns det en specifik tidsangivelse angående 
flaggning med regnbågsflagga. 

Ekonomisk påverkan 
När flaggor sitter uppe dygnet runt vet man att flaggan slits mycket mer än vid 
enstaka flaggdagar och tror att den håller ca ett år.  
Då alla flaggstänger inte har tillgång till kommunflaggan behövs en inventering 
och inköp av flaggor göras. 
Inköp av kommunflaggor – 25 st x ca 1000 kr/år. Inköp av kommunflaggor 
belastas av samhällssektionen. 
 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Motion om revidering av riktlinjer för flaggning 
Riktlinjer för flaggning 



 
 
 

Vår ref: Anne Steine 
Processekreterare 
Datum: 2021-11-03 
Dnr: KS/2021:469 

 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Stephan Bergman (M)    
Servicesektionen 
Samhällssektionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Kajsa Montan   Anne Steine 
Sektionschef    Processekreterare 



 

 

 

 

Motion revidering flaggregler 
 

Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I var̊t land och 
i internationellt samarbete är flaggan var̊ främsta symbol för Sverige och därmed för 
de demokratiska värden som förenar oss – fred, frihet och respekt för mänskliga 
rättigheter. Dessa riktlinjer gäller även för Tranemo kommuns officiella flaggstänger 
och fastställer när och hur flaggning ska utföras, samt vilka allmänna flaggregler 
som gäller. Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga (SFS 
1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar 
utgivna av Rikskommittén Sveriges Nationaldag vilka bygger på traditioner och 
seder.  

Tranemo kommun har mer än 20 officiella flaggstänger. Vi anser att Tranemo 
kommuns flagga ska hissas som utsmyckning och för att profilera kommunen. 
Flaggan ska vara hissad dygnet runt. Kommunflaggan ska användas vid andra 
byggnader och platser där kommunal verksamhet profileras.  

Tranemos kommunflagga har en historia sedan 1972 och beslutades av nuvarande 
kung Carl XVI Gustaf i november 1973. Tyvärr ser vi att kommunens flaggstänger är 
nakna och att det i detta avseende brister i profilering av den kommun vi ska vara 
stolta över. 

 

Vi yrkar: 
Att gällande flaggregler revideras och att kommunflaggan hissas/flaggas på alla 
officiella flaggstänger de dagar då inte de officiella flaggdagarna inträffar. 

 

Moderata fullmäktigegruppen 

Stephan Bergman (M) 
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§ 152 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:403, 
KS/2021:422, KS/2021:443, KS/2021:469, KS/2021:442, KS/2021:501 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen om att medborgarförslag inkommit och av presidiet 

remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
• 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 kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden genom medborgarförslag. 
Christer Wahlsten har lämnat ett medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma, Love 
Andersson har lämnat ett medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat, Lena Klaiber 
har lämnat ett medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen, Lars Gunnar Rubne 
har lämnat ett medborgarförslag om trafik och säkerhet för skolbarn och Tore och Carina 
Lundin har lämnat ett medborgarförslag om markeringar på gång- och cykelbanor. 
 
Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en 
motion.  
Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om revidering av flaggregler.  
 

Beslutsunderlag 
KS/2021:403 Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma 
KS/2021:422 Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat 
KS/2021:443 Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga7 
KS/2021:469 Motion om revidering av flaggregler 
KS/2021:442 Medborgarförslag om trafik och säkerhet för skolbarn 
KS/2021:501 Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor 
Bifogat foto till medborgarförslag 
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Beslutet skickas till 
Stratsys 
TPB 

Status 
Pågående 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

RIKTLINJER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för flaggning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument 
Handlingstyp: Reviderad Riktlinjer för flaggning 
Diarienummer: KS/2021:469 
Beslutas av: Kommunstyrelsen 
Fastställandedatum: 2022-01-17 
Dokumentansvaring: Ange titel och funktion/sektion 
Revideras: Minst vart fjärde år 
Följs upp av: Servicesektionen 
Tidigare versioner: 2017:368 

Giltigt tom: 2025-11-01 
 

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.  



 
 
 

Innehåll 

 

1 Inledning 4 

2 Syfte 4 

3 Riktlinjer för flaggning 4-5 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

1 Inledning  

Riktlinjer för flaggning utgår i grunden från Lagen om Sveriges flagga, SFS 
1982:269, förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar, rekommendationer 
från stiftelsen Sveriges Nationaldag samt Riksarkivets riktlinjer för flaggning.  

2 Syfte 

Riktlinjer för flaggning i Tranemo kommun syftar till att konkretisera applicering 
av de rekommendationer som finns kring flaggning och förtydligar var och när 
Tranemo kommun ska flagga samt vem som ansvarar för att så sker. Tranemo 
kommuns vision inrymmer ”Du som bor här eller du som besöker oss känner dig 
trygg och välkommen i vårt samhälle” 

 

3             Reviderad Riktlinjer för flaggning 
 

• Flaggning sker vid samtliga allmänna flaggdagar vid de institutioner där 
flaggstänger finns. Respektive verksamhet ansvarar för att flaggning sker 
och att samordning sker ortsvis i största möjliga utsträckning. 

 

• Tranemo kommun ska flagga vid Forumtorget med regnbågsflaggan i 
samband med lokala Prideevenemang.  

 

• Tranemo kommun ska flagga vid Forumtorget med EU-flaggan på 
Europadagen 9 maj samt vid val till Europaparlamentet.  

 

• Flaggning ska även ske då allmän flaggning rekommenderas av 
regeringen, länsstyrelsen eller annan myndighet. 
 

• Flaggning ska ske med kommunflaggan vid kommunens verksamheter 
enligt tabell på övrig tid då det inte är allmänna flaggdagar eller då 
kommunen bestämt att annan flagga ska hissas. 
 

• Kommunchef har delegering på att bevilja flaggning vid andra särskilda 
tillfällen utöver allmänna flaggdagar 
 



 
 
 
Ansvar för att hissa, hala och underhålla flaggorna på de officiella 
flaggstängerna 

 

Kommunstyrelsen, förvaltningen (genom Samhällssektionen), ansvarar för att 
hissa och hala flaggor utanför kommunhuset. Flaggning på övriga flaggstänger i 
kommunen ansvaras för av respektive verksamhet eller av förening som ingått 
avtal att sköta flaggning. Respektive ansvarig ansvarar för att flaggstänger, 
flagglinor och erforderliga flaggor hålls i gott skick och att flaggning sker i enlighet 
med dessa riktlinjer.  

 

Var sker kommunens flaggning?  

Tranemo kommuns flaggstänger finns enligt nedan lista 

OMRÅDE PLATS ANTAL ANSVAR 
Limmared Limmaredskolan 1 ST  
Limmared Torget 2 ST  
Limmared Glasets Hus 2 ST  
Limmared Glimringe 1 ST   
Länghem Länghemskolan 1 ST  
Länghem Solbacken 1 ST  
Dalstorp Dalstorpskolan 1 ST  
Dalstorp Hjälmå 1 ST  
Dalstorp Torget 1 ST  
Grimsås Ängslyckan 1 ST  
Grimsås Skola 1 ST  
Grimsås Torget 1 ST  
Tranemo Simhallen 2 ST  
Tranemo Tranängskolan 2 ST  
Tranemo Gudarpsgården 1 ST  
Tranemo Forumtorget 1 ST  
Tranemo Tranemo Gymnasieskola 1 ST  
Ambjörnarp Skola 1 ST  
Sjötofta Skola 1 ST  

 

L= lärande, O= omsorgen, F= förening,  
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§ 15 Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal KS/2020:614 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen anses besvarad 

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

Ärendet 
Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) har 25 november 2020 lämnat en motion 
angående strategi för långsiktigt sänkta sjuktal. Förslagsställaren anser att Tranemo 
Kommun som arbetsgivare behöver skapa en långsiktig och hållbar strategi för vad som 
krävs för att sänka sjuktalen. De yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
Tranemo kommun kan jobba strategiskt för att sänka sjukfrånvaron.  
 
Utredningen ska vara bred och belysa problemet ur flera olika perspektiv. Förvaltningen var 
i kontakt med Stephan Bergman 2 september 2021 för att ge motionären tillfälle att utveckla 
sitt förslag. 
 
Tranemo kommun ser medarbetarna som kommunens främsta resurs och strävar efter goda 
arbetsmiljöförhållanden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av kommunfullmäktiges 
övergripande mål och förvaltningen anser att en del av det är att arbeta för att motverka 
ohälsa och sjukskrivning. I dagsläget görs flera olika insatser för att sjuktalen ska sjunka. 
Exempelvis görs det månadsvis uppföljningar av både lång och kort sjukfrånvaro med 
analyser på varje enhet, kommunen arbetar med hälsofrämjande ledarskap (Projekt 
Medkänsla) och inom lärandesektionen arbetas det med frågan i och med ”Hök 21”. Det 
finns väl förankrade rutiner kring hantering av rehabiliteringsprocesser och ett tydligt 
ansvar för chefer. Det finns även en indikator på att sänka sjuktalen utifrån beslutad budget 
2022. 
 
Statistik för sjukfrånvaro 2020: 
Sverige (median) 8,35 
Tranemo kommun 7,6% 
Bollebygds kommun 9,4% 
Ulricehamn kommun 7,6% 
Herrljunga kommun  7,5% 
Vårgårda kommun  7,2% 
Marks kommun 6,6% 
 
Men anledning av det och att det i dagsläget görs många strategiska insatser för att sänka 
sjuktalen ser förvaltningen att motionen bör anses besvarad.  
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Ekonomisk påverkan 
Låga sjuktal ger en positiv effekt på kommunens ekonomi. Beslutet i sig har ingen 
ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan på barn. 

Beslutsunderlag 
AU §194, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse om motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal 
Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal   

Beslutet skickas till 
Stephan Bergman    
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 194 Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal KS/2020:614 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendet 
Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) har 25 november 2020 lämnat en motion 
angående strategi för långsiktigt sänkta sjuktal. Förslagsställaren anser att Tranemo 
Kommun som arbetsgivare behöver skapa en långsiktig och hållbar strategi för vad som 
krävs för att sänka sjuktalen. De yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
Tranemo kommun kan jobba strategiskt för att sänka sjukfrånvaron.  
 
Utredningen ska vara bred och belysa problemet ur flera olika perspektiv. Förvaltningen var 
i kontakt med Stephan Bergman 2 september 2021 för att ge motionären tillfälle att utveckla 
sitt förslag. 
 
Tranemo kommun ser medarbetarna som kommunens främsta resurs och strävar efter goda 
arbetsmiljöförhållanden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av kommunfullmäktiges 
övergripande mål och förvaltningen anser att en del av det är att arbeta för att motverka 
ohälsa och sjukskrivning. I dagsläget görs flera olika insatser för att sjuktalen ska sjunka. 
Exempelvis görs det månadsvis uppföljningar av både lång och kort sjukfrånvaro med 
analyser på varje enhet, kommunen arbetar med hälsofrämjande ledarskap (Projekt 
Medkänsla) och inom lärandesektionen arbetas det med frågan i och med ”Hök 21”. Det 
finns väl förankrade rutiner kring hantering av rehabiliteringsprocesser och ett tydligt 
ansvar för chefer. Det finns även en indikator på att sänka sjuktalen utifrån beslutad budget 
2022. 
 
Statistik för sjukfrånvaro 2020: 
Sverige (median) 8,35 
Tranemo kommun 7,6% 
Bollebygds kommun 9,4% 
Ulricehamn kommun 7,6% 
Herrljunga kommun  7,5% 
Vårgårda kommun  7,2% 
Marks kommun 6,6% 
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Men anledning av det och att det i dagsläget görs många strategiska insatser för att sänka 
sjuktalen ser förvaltningen att motionen bör anses besvarad.  

Ekonomisk påverkan 
Låga sjuktal ger en positiv effekt på kommunens ekonomi. Beslutet i sig har ingen 
ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan på barn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal 
Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal   
Kommunfullmäktiges prototokoll 2021-02-08 § 3 

Föredragning och debatt 
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Lennart Haglund 
Karin Ljungdahl    
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vår ref: Åsa Hahn 
HR-Strateg 
Datum: 2021-09-01 
Dnr: KS/2020:614 

 
 

 
 

Svar på Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal - 
Moderaterna 
 

Förslag till beslut 
• Motionen anses besvarad 

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

Ärendet 
Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) har 25 november 2020 lämnat en 
motion angående strategi för långsiktigt sänkta sjuktal. Förslagsställaren anser att 
Tranemo Kommun som arbetsgivare behöver skapa en långsiktig och hållbar 
strategi för vad som krävs för att sänka sjuktalen. De yrkar att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda hur Tranemo kommun kan jobba strategiskt för att sänka 
sjukfrånvaron.  
 
Utredningen ska vara bred och belysa problemet ur flera olika perspektiv. 
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2 september 2021 för att ge 
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Tranemo kommun ser medarbetarna som kommunens främsta resurs och strävar 
efter goda arbetsmiljöförhållanden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av 
kommunfullmäktiges övergripande mål och förvaltningen anser att en del av det 
är att arbeta för att motverka ohälsa och sjukskrivning. I dagsläget görs flera 
olika insatser för att sjuktalen ska sjunka. Exempelvis görs det månadsvis 
uppföljningar av både lång och kort sjukfrånvaro med analyser på varje enhet, 
kommunen arbetar med hälsofrämjande ledarskap (Projekt Medkänsla) och inom 
lärandesektionen arbetas det med frågan i och med ”Hök 21”. Det finns väl 
förankrade rutiner kring hantering av rehabiliteringsprocesser och ett tydligt 



 
 
 

Vår ref: Åsa Hahn 
HR-Strateg 
Datum: 2021-09-01 
Dnr: KS/2020:614 

 
 

ansvar för chefer. Det finns även en indikator på att sänka sjuktalen utifrån 
beslutad budget 2022. 
 
Statistik för sjukfrånvaro 2020: 
Sverige (median) 8,35 
Tranemo kommun 7,6% 
Bollebygds kommun 9,4% 
Ulricehamn kommun 7,6% 
Herrljunga kommun  7,5% 
Vårgårda kommun  7,2% 
Marks kommun 6,6% 
 
Men anledning av det och att det i dagsläget görs många strategiska insatser för 
att sänka sjuktalen ser förvaltningen att motionen bör anses besvarad.  

Ekonomisk påverkan 
Låga sjuktal ger en positiv effekt på kommunens ekonomi. Beslutet i sig har 
ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan på barn. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal 
Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal   
Kommunfullmäktiges prototokoll 2021-02-08 § 3 
 



 
 
 

Vår ref: Åsa Hahn 
HR-Strateg 
Datum: 2021-09-01 
Dnr: KS/2020:614 

 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Lennart Haglund 
Karin Ljungdahl    
Stratsys 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Kajsa Montan   Åsa Hahn  
Funktionschef   HR-strateg  



Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuk-
tal.  
Ett av Tranemo kommuns mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett sätt att 
vara det är att säkerställa att Tranemo kommun är en social hållbar arbetsgiva-
re. Där är sjuktalen en viktig indikator på hur bra Tranemo kommun som ar-
betsgivare är på social hållbarhet.  

När vi Moderater jämför sjuktalen inom kommunen med sjuktalen inom privat sektor och Sju-

härad ser vi att kommunen ligger högre. Det indikerar att vi behöver skapa en långsiktig och 

hållbar strategi för vad som krävs för att sänka sjuktalen. 

Vi yrkar därför: 

• Att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur vi kan jobba strategiskt för att sänka sjukfrån-

varon. Utredningen ska vara bred och belysa problemet ur flera olika perspektiv.  

Karin Reboli (M) 

Stephan Bergman (M)
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§ 264 Personalutrymme Kommunhuset KS/2019:454 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Samutnyttjar Tranemosalen för både kommunfullmäktige och personalmatsal i 

kommunhuset 

• 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. 

Reservation 
Per Simonson (Kd) och Wajdi-Louis Azouri (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har under längre tid påtalat arbetsmiljöproblem kopplat till lokalerna i 
kommunhuset, och då framförallt i personalmatsalen. För att så effektivt som möjligt kunna 
ta tillvara på den lokalyta som finns och samtidigt komma till rätta med problematiken kring 
personalutrymmen föreslår förvaltningen ett samutnyttjande av Tranemosalen. 

Ärendet 
Flera sektioner, verksamheter och funktioner har, på sina arbetsplatsträffar, belyst 
arbetsmiljöproblemen som idag finns med befintliga personalutrymmen. Bland annat har 
följande brister identifierats: 

- Det finns inte något vilrum. 
- Det finns inte något omklädningsrum eller duschmöjlighet (anställda uppmuntras att 

röra sig mer och att cykla/springa till jobbet, dessutom kan kommunanställda köpa 
cyklar via löneavdrag) 

- Personalrummets utrymningsväg är nu ut genom ett fönster ovanför arbetsbänken i 
köksdelen. 

- Det är för få sittplatser vid matbord för att alla som önskar ska kunna sitta bekvämt 
och äta sin lunchmat. 

- Utrymmet som ger möjlighet att tillreda sin mat är underdimensionerat i förhållande 
till det antal personer som arbetar i kommunhuset. Det är väldigt trångt trots att 
många väljer att inte gå till personalrummet på kafferaster och lunchrast. 

- Det är ett logistiskt problem i det trånga opraktiska köket där de som ska 
hämta/lämna sin mat i kylskåpet, de som ska lägga upp sin mat på tallrik, de som 
väntar på en ledig mikrovågsugn för att värma sin mat ska samsas med de som efter 
måltiden ska diska sina bestick, tallrikar, burkar. 
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- Köket är ohygieniskt då det är slitet, trångt, opraktiskt och utrustat med bara ett 
kylskåp. 

Även kommunhusets skyddsombud har vid genomförd skyddsrond påtalat problemen och 
det finns idag en begäran om arbetsmiljöåtgärder. 

Kommunstyrelsen har tidigare lyft ett förslag om att aulan/biografsalongen i 
Medborgarhuset i Tranemo blir sammanträdeslokal för kommunfullmäktige. Därefter kan 
Tranemosalen i kommunhuset göras om till personalrum/personalmatsal. Detta förslag 
återremitterades dock från Kommunfullmäktige (2021-04-19 §66).  

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ytterligare förslag där kommunfullmäktige kan vara 
kvar i nuvarande lokal: 

• Deluppdrag: Personalutrymmen inryms i delar av de utrymmen i kommunhuset 
som nu disponeras av gymnasieskolan. Uppdraget innefattar också att se hur 
nyttjandet av gymnasieskolans samtliga lokaler kan effektiviseras för att inrymma 
alla skolans verksamheter på mindre yta, särskilt då beaktat att gymnasieskolans 
programutbud förändrats utan att lokalerna förändrats. Förslaget ska redovisas med 
enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan. 
 

o Behovet av undervisningslokalerna för gymnasiet i postens gamla lokaler 
utreddes 2019. 
Antalet undervisningsgrupper på gymnasiet som helhet är idag 2021 
desamma och det finns inga tomma lokaler som kan användas. 
Om postens lokaler inte kan användas kommer det inte finnas lokaler för 
varken ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsprogram och inte heller för 
vuxenutbildningens vård och omsorgsutbildning (VOX). Detta framgår i 
rapport till Lokalstyrgrupp 2019-02-24, ”Aktuella Lokalfrågor Tranemo 
Gymnasieskola” 
Att använda gymnasiets lokaler är ur Forumperspektiv en lösning som tar för 
stora kommunikationsytor i anspråk då den delen av fastigheten hänger ihop 
via en passage servicesektionens och politikernas korridor. Att nyttja den 
korridoren, alternativt gå utomhus till extern entré, är inte optimalt sett till 
arbetsmiljö. 

Lokalen har nyligen totalrenoverats för skolans ändamål och dessa 
investeringar är ännu inte avskrivna. Kvarvarande bokfört värde efter 
renoveringen är 5, 2 miljoner. Budgetkalkyl och skisser blir därför inte 
aktuellt. 

• Deluppdrag: Personalutrymmen inryms i anslutning till befintliga lokaler i 
kommunhuset. Lokalerna renoveras, moderniseras och utökas i erforderlig 
omfattning. Förslaget ska redovisas med enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan. 
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o Befintligt personalutrymme i källarplan är ytmässigt för litet och klarar inte 
av att rymma det antalet personer som är aktuellt. Dessutom finns ingen 
alternativ godkänd utrymningsväg (sker idag via ett fönster) vilket 
räddningstjänsten har påpekat. Huvudorsaken till att vi inte kan bygga ut 
kommunhuset är att den byggbara tomtytan inte räcker till. Oavsett åt vilket 
håll en utbyggnad skulle göras kommer vi i konflikt med gällande detaljplan. 
Det skulle bli fråga om att bygga på prickmark vilket inte är möjligt. Även 
kostnadsmässigt ställer ett utbyggnadsalternativ till problem. Kostnaden 
skulle inte rymmas inom budget. Att göra skisser, budgetkalkyl och tidsplan 
för detta alternativ är därför inte aktuellt. 
Nuvarande personalutrymme i källarplanet skulle däremot kunna användas 
för att uppfylla behovet av omklädningsrum och en del av lokalen skulle 
kunna fungera som möteslokal. 

 

• Deluppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda Tranemosalen ytterligare utifrån 
Brandsskyddsmyndighetens yttrande. 
 

o Utredningen är genomförd och Tranemosalen kan fortsatt fungera som 
samlingssal utifrån att vissa mindre åtgärder görs. 
 

• Deluppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda om andra plan i kommunhuset 
(gräddhyllan/forumsalen) kan nyttjas som personalutrymme. 
 

o Andra plan är inte lämplig ur flera aspekter, bland annat håller inte enskilda 
lokalytor måttet för antalet personer. Skall man slå ihop ytorna på våningen 
blir man av med kontor och mötesrum vilket bara flyttar lokalproblemen. 

 
Förvaltningen har efter genomförda utredningar kommit fram till att föreslå samutnyttjande 
av Tranemosalen. Vid denna lösning kan salen användas både som sammanträdesrum för 
Kommunfullmäktige, som lunchrum för personalen, samt som extra mötes/konferensrum 
vid behov. 

Samutnyttjande är det mest ekonomiskt och lokaleffektiva alternativet. 

Detta sker genom att vid kommunfullmäktiges sammanträden i stor utsträckning utnyttja 
personalrummets möblemang, komplettera med anpassat möblemang och möblerar om 
salen. 

Den tidstypiska interiören i salen kommer att bevaras, samtidigt som lokalen moderniseras 
och renoveras. 
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Facklig samverkan 
Ärendet kommer att samverkas på kommunsamverkan den 30 november och eventuella 
synpunkter behöver omhändertas och åtgärdas inom kommunstyrelsens mandat.   

Ekonomisk påverkan 
I dag finns 1 500 000 kr avsatta för investering i Tranemosalen. denna summa täcker också 
nödvändiga brandskyddsåtgärder men innefattar inte kostnader för renoveringen av 
källaren till nya personalutrymmen som omklädningsrum och duschar. 

Barnkonventionen  
Beslut i detta ärende har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 

Beslutsunderlag 
AU §170, 2021-11-18 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Kommunfullmäktige beslut 2021-04-19 §66 
Exempelskiss - samutnyttjande av Tranemosalen 2021-09-03 
Rapport till Lokalstyrgrupp, Aktuella Lokalfrågor Tranemo Gymnasieskola 2019-12-04 
Tjänsteanteckning efter räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor gällande kommunhuset 2021-10-22 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund och fastighetschef Mikael Skattberg föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 170 Personalutrymme Kommunhuset KS/2019:454 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Samutnyttjar Tranemosalen för både kommunfullmäktige och personalmatsal i 
kommunhuset 

• 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har under längre tid påtalat arbetsmiljöproblem kopplat till lokalerna i 
kommunhuset, och då framförallt i personalmatsalen. För att så effektivt som möjligt kunna 
ta tillvara på den lokalyta som finns och samtidigt komma till rätta med problematiken kring 
personalutrymmen föreslår förvaltningen ett samutnyttjande av Tranemosalen. 

Ärendet 
Flera sektioner, verksamheter och funktioner har, på sina arbetsplatsträffar, belyst 
arbetsmiljöproblemen som idag finns med befintliga personalutrymmen. Bland annat har 
följande brister identifierats: 

- Det finns inte något vilrum. 
- Det finns inte något omklädningsrum eller duschmöjlighet (anställda uppmuntras att 

röra sig mer och att cykla/springa till jobbet, dessutom kan kommunanställda köpa 
cyklar via löneavdrag) 

- Personalrummets utrymningsväg är nu ut genom ett fönster ovanför arbetsbänken i 
köksdelen. 

- Det är för få sittplatser vid matbord för att alla som önskar ska kunna sitta bekvämt 
och äta sin lunchmat. 

- Utrymmet som ger möjlighet att tillreda sin mat är underdimensionerat i förhållande 
till det antal personer som arbetar i kommunhuset. Det är väldigt trångt trots att 
många väljer att inte gå till personalrummet på kafferaster och lunchrast. 

- Det är ett logistiskt problem i det trånga opraktiska köket där de som ska 
hämta/lämna sin mat i kylskåpet, de som ska lägga upp sin mat på tallrik, de som 
väntar på en ledig mikrovågsugn för att värma sin mat ska samsas med de som efter 
måltiden ska diska sina bestick, tallrikar, burkar. 

- Köket är ohygieniskt då det är slitet, trångt, opraktiskt och utrustat med bara ett 
kylskåp. 
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Även kommunhusets skyddsombud har vid genomförd skyddsrond påtalat problemen och 
det finns idag en begäran om arbetsmiljöåtgärder. 

Kommunstyrelsen har tidigare lyft ett förslag om att aulan/biografsalongen i 
Medborgarhuset i Tranemo blir sammanträdeslokal för kommunfullmäktige. Därefter kan 
Tranemosalen i kommunhuset göras om till personalrum/personalmatsal. Detta förslag 
återremitterades dock från Kommunfullmäktige (2021-04-19 §66).  

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ytterligare förslag där kommunfullmäktige kan vara 
kvar i nuvarande lokal: 

• Deluppdrag: Personalutrymmen inryms i delar av de utrymmen i kommunhuset 
som nu disponeras av gymnasieskolan. Uppdraget innefattar också att se hur 
nyttjandet av gymnasieskolans samtliga lokaler kan effektiviseras för att inrymma 
alla skolans verksamheter på mindre yta, särskilt då beaktat att gymnasieskolans 
programutbud förändrats utan att lokalerna förändrats. Förslaget ska redovisas med 
enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan. 
 

o Behovet av undervisningslokalerna för gymnasiet i postens gamla lokaler 
utreddes 2019. 
Antalet undervisningsgrupper på gymnasiet som helhet är idag 2021 
desamma och det finns inga tomma lokaler som kan användas. 
Om postens lokaler inte kan användas kommer det inte finnas lokaler för 
varken ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsprogram och inte heller för 
vuxenutbildningens vård och omsorgsutbildning (VOX). Detta framgår i 
rapport till Lokalstyrgrupp 2019-02-24, ”Aktuella Lokalfrågor Tranemo 
Gymnasieskola” 
Att använda gymnasiets lokaler är ur Forumperspektiv en lösning som tar för 
stora kommunikationsytor i anspråk då den delen av fastigheten hänger ihop 
via en passage servicesektionens och politikernas korridor. Att nyttja den 
korridoren, alternativt gå utomhus till extern entré, är inte optimalt sett till 
arbetsmiljö. 

Lokalen har nyligen totalrenoverats för skolans ändamål och dessa 
investeringar är ännu inte avskrivna. Kvarvarande bokfört värde efter 
renoveringen är 5, 2 miljoner. Budgetkalkyl och skisser blir därför inte 
aktuellt. 

• Deluppdrag: Personalutrymmen inryms i anslutning till befintliga lokaler i 
kommunhuset. Lokalerna renoveras, moderniseras och utökas i erforderlig 
omfattning. Förslaget ska redovisas med enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan. 
 

o Befintligt personalutrymme i källarplan är ytmässigt för litet och klarar inte 
av att rymma det antalet personer som är aktuellt. Dessutom finns ingen 
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alternativ godkänd utrymningsväg (sker idag via ett fönster) vilket 
räddningstjänsten har påpekat. Huvudorsaken till att vi inte kan bygga ut 
kommunhuset är att den byggbara tomtytan inte räcker till. Oavsett åt vilket 
håll en utbyggnad skulle göras kommer vi i konflikt med gällande detaljplan. 
Det skulle bli fråga om att bygga på prickmark vilket inte är möjligt. Även 
kostnadsmässigt ställer ett utbyggnadsalternativ till problem. Kostnaden 
skulle inte rymmas inom budget. Att göra skisser, budgetkalkyl och tidsplan 
för detta alternativ är därför inte aktuellt. 
Nuvarande personalutrymme i källarplanet skulle däremot kunna användas 
för att uppfylla behovet av omklädningsrum och en del av lokalen skulle 
kunna fungera som möteslokal. 

 

• Deluppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda Tranemosalen ytterligare utifrån 
Brandsskyddsmyndighetens yttrande. 
 

o Utredningen är genomförd och Tranemosalen kan fortsatt fungera som 
samlingssal utifrån att vissa mindre åtgärder görs. 
 

• Deluppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda om andra plan i kommunhuset 
(gräddhyllan/forumsalen) kan nyttjas som personalutrymme. 
 

o Andra plan är inte lämplig ur flera aspekter, bland annat håller inte enskilda 
lokalytor måttet för antalet personer. Skall man slå ihop ytorna på våningen 
blir man av med kontor och mötesrum vilket bara flyttar lokalproblemen. 

 
Förvaltningen har efter genomförda utredningar kommit fram till att föreslå samutnyttjande 
av Tranemosalen. Vid denna lösning kan salen användas både som sammanträdesrum för 
Kommunfullmäktige, som lunchrum för personalen, samt som extra mötes/konferensrum 
vid behov. 

Samutnyttjande är det mest ekonomiskt och lokaleffektiva alternativet. 

Detta sker genom att vid kommunfullmäktiges sammanträden i stor utsträckning utnyttja 
personalrummets möblemang, komplettera med anpassat möblemang och möblerar om 
salen. 

Den tidstypiska interiören i salen kommer att bevaras, samtidigt som lokalen moderniseras 
och renoveras. 
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Facklig samverkan 
Ärendet kommer att samverkas på kommunsamverkan den 30 november och eventuella 
synpunkter behöver omhändertas och åtgärdas inom kommunstyrelsens mandat.   

Ekonomisk påverkan 
I dag finns 1 500 000 kr avsatta för investering i Tranemosalen. denna summa täcker också 
nödvändiga brandskyddsåtgärder men innefattar inte kostnader för renoveringen av 
källaren till nya personalutrymmen som omklädningsrum och duschar. 

Barnkonventionen  
Beslut i detta ärende har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Kommunfullmäktige beslut 2021-04-19 §66 
Exempelskiss - samutnyttjande av Tranemosalen 2021-09-03 
Rapport till Lokalstyrgrupp, Aktuella Lokalfrågor Tranemo Gymnasieskola 2019-12-04 
Tjänsteanteckning efter räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor gällande kommunhuset 2021-10-22 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund och fastighetschef Mikael Skattberg föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Mikael Skattberg 
Fastighetschef 
Datum: 2021-10-29 
Dnr: KS/2019:454 
 
 

Tjänsteskrivelse om svar på uppdrag om 
personalutrymme i kommunhuset 

Förslag till beslut 
• Samutnyttjar Tranemosalen för både kommunfullmäktige och 

personalmatsal i kommunhuset 

• 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har under längre tid påtalat arbetsmiljöproblem kopplat till 
lokalerna i kommunhuset, och då framförallt i personalmatsalen. För att så 
effektivt som möjligt kunna ta tillvara på den lokalyta som finns och samtidigt 
komma till rätta med problematiken kring personalutrymmen föreslår 
förvaltningen ett samutnyttjande av Tranemosalen. 

Ärendet 
Flera sektioner, verksamheter och funktioner har, på sina arbetsplatsträffar, 
belyst arbetsmiljöproblemen som idag finns med befintliga personalutrymmen. 
Bland annat har följande brister identifierats: 

- Det finns inte något vilrum. 
- Det finns inte något omklädningsrum eller duschmöjlighet (anställda 

uppmuntras att röra sig mer och att cykla/springa till jobbet, dessutom 
kan kommunanställda köpa cyklar via löneavdrag) 

- Personalrummets utrymningsväg är nu ut genom ett fönster ovanför 
arbetsbänken i köksdelen. 

- Det är för få sittplatser vid matbord för att alla som önskar ska kunna sitta 
bekvämt och äta sin lunchmat. 

- Utrymmet som ger möjlighet att tillreda sin mat är underdimensionerat i 
förhållande till det antal personer som arbetar i kommunhuset. Det är 



 
 
 

väldigt trångt trots att många väljer att inte gå till personalrummet på 
kafferaster och lunchrast. 

- Det är ett logistiskt problem i det trånga opraktiska köket där de som ska 
hämta/lämna sin mat i kylskåpet, de som ska lägga upp sin mat på tallrik, 
de som väntar på en ledig mikrovågsugn för att värma sin mat ska 
samsas med de som efter måltiden ska diska sina bestick, tallrikar, 
burkar. 

- Köket är ohygieniskt då det är slitet, trångt, opraktiskt och utrustat med 
bara ett kylskåp. 

Även kommunhusets skyddsombud har vid genomförd skyddsrond påtalat 
problemen och det finns idag en begäran om arbetsmiljöåtgärder. 

Kommunstyrelsen har tidigare lyft ett förslag om att aulan/biografsalongen i 
Medborgarhuset i Tranemo blir sammanträdeslokal för kommunfullmäktige. 
Därefter kan Tranemosalen i kommunhuset göras om till 
personalrum/personalmatsal. Detta förslag återremitterades dock från 
Kommunfullmäktige (2021-04-19 §66).  

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ytterligare förslag där 
kommunfullmäktige kan vara kvar i nuvarande lokal: 

• Deluppdrag: Personalutrymmen inryms i delar av de utrymmen i 
kommunhuset som nu disponeras av gymnasieskolan. Uppdraget 
innefattar också att se hur nyttjandet av gymnasieskolans samtliga lokaler 
kan effektiviseras för att inrymma alla skolans verksamheter på mindre 
yta, särskilt då beaktat att gymnasieskolans programutbud förändrats 
utan att lokalerna förändrats. Förslaget ska redovisas med enkla skisser, 
budgetkalkyl och tidplan. 
 

o Behovet av undervisningslokalerna för gymnasiet i postens gamla 
lokaler utreddes 2019. 
Antalet undervisningsgrupper på gymnasiet som helhet är idag 
2021 desamma och det finns inga tomma lokaler som kan 
användas. 
Om postens lokaler inte kan användas kommer det inte finnas 
lokaler för varken ungdomsgymnasiets vård- och 
omsorgsprogram och inte heller för vuxenutbildningens vård och 
omsorgsutbildning (VOX). Detta framgår i rapport till 
Lokalstyrgrupp 2019-02-24, ”Aktuella Lokalfrågor Tranemo 
Gymnasieskola” 



 
 
 

Att använda gymnasiets lokaler är ur Forumperspektiv en lösning 
som tar för stora kommunikationsytor i anspråk då den delen av 
fastigheten hänger ihop via en passage servicesektionens och 
politikernas korridor. Att nyttja den korridoren, alternativt gå 
utomhus till extern entré, är inte optimalt sett till arbetsmiljö. 

Lokalen har nyligen totalrenoverats för skolans ändamål och 
dessa investeringar är ännu inte avskrivna. Kvarvarande bokfört 
värde efter renoveringen är 5, 2 miljoner. Budgetkalkyl och skisser 
blir därför inte aktuellt. 

• Deluppdrag: Personalutrymmen inryms i anslutning till befintliga lokaler 
i kommunhuset. Lokalerna renoveras, moderniseras och utökas i 
erforderlig omfattning. Förslaget ska redovisas med enkla skisser, 
budgetkalkyl och tidplan. 
 

o Befintligt personalutrymme i källarplan är ytmässigt för litet och 
klarar inte av att rymma det antalet personer som är aktuellt. 
Dessutom finns ingen alternativ godkänd utrymningsväg (sker 
idag via ett fönster) vilket räddningstjänsten har påpekat. 
Huvudorsaken till att vi inte kan bygga ut kommunhuset är att 
den byggbara tomtytan inte räcker till. Oavsett åt vilket håll en 
utbyggnad skulle göras kommer vi i konflikt med gällande 
detaljplan. Det skulle bli fråga om att bygga på prickmark vilket 
inte är möjligt. Även kostnadsmässigt ställer ett 
utbyggnadsalternativ till problem. Kostnaden skulle inte rymmas 
inom budget. Att göra skisser, budgetkalkyl och tidsplan för detta 
alternativ är därför inte aktuellt. 
Nuvarande personalutrymme i källarplanet skulle däremot kunna 
användas för att uppfylla behovet av omklädningsrum och en del 
av lokalen skulle kunna fungera som möteslokal. 

 

• Deluppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda Tranemosalen 
ytterligare utifrån Brandsskyddsmyndighetens yttrande. 
 

o Utredningen är genomförd och Tranemosalen kan fortsatt fungera 
som samlingssal utifrån att vissa mindre åtgärder görs. 
 



 
 
 

• Deluppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda om andra plan i 
kommunhuset (gräddhyllan/forumsalen) kan nyttjas som 
personalutrymme. 
 

o Andra plan är inte lämplig ur flera aspekter, bland annat håller 
inte enskilda lokalytor måttet för antalet personer. Skall man slå 
ihop ytorna på våningen blir man av med kontor och mötesrum 
vilket bara flyttar lokalproblemen. 

 
Förvaltningen har efter genomförda utredningar kommit fram till att föreslå 
samutnyttjande av Tranemosalen. Vid denna lösning kan salen användas både 
som sammanträdesrum för Kommunfullmäktige, som lunchrum för personalen, 
samt som extra mötes/konferensrum vid behov. 

Samutnyttjande är det mest ekonomiskt och lokaleffektiva alternativet. 

Detta sker genom att vid kommunfullmäktiges sammanträden i stor utsträckning 
utnyttja personalrummets möblemang, komplettera med anpassat möblemang 
och möblerar om salen. 

Den tidstypiska interiören i salen kommer att bevaras, samtidigt som lokalen 
moderniseras och renoveras. 

Facklig samverkan 
Ärendet kommer att samverkas på kommunsamverkan den 30 november och 
eventuella synpunkter behöver omhändertas och åtgärdas inom 
kommunstyrelsens mandat.   

Ekonomisk påverkan 

I dag finns 1 500 000 kr avsatta för investering i Tranemosalen. denna 
summa täcker också nödvändiga brandskyddsåtgärder men innefattar 



 
 
 
inte kostnader för renoveringen av källaren till nya personalutrymmen 
som omklädningsrum och duschar. 

Barnkonventionen  

Beslut i detta ärende har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Kommunfullmäktige beslut 2021-04-19 §66 
Exempelskiss - samutnyttjande av Tranemosalen 2021-09-03 
Rapport till Lokalstyrgrupp, Aktuella Lokalfrågor Tranemo Gymnasieskola 2019-
12-04 
Tjänsteanteckning efter räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor gällande kommunhuset 2021-10-22 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Mikael Skattberg 



 
 
 
Sektionschef    Fastighetschef 
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§ 66 Personalrum i kommunhuset KS/2019:454 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ärendet återremitteras och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ytterligare 

förslag där kommunfullmäktige kan vara kvar i nuvarande lokal: 

• Personalutrymmen inryms i delar av de utrymmen i kommunhuset som nu 
disponeras av gymnasieskolan. Uppdraget innefattar också att se hur nyttjandet av 
gymnasieskolans samtliga lokaler kan effektiviseras för att inrymma alla skolans 
verksamheter på mindre yta, särskilt då beaktat att gymnasieskolans programutbud 
förändrats utan att lokalerna förändrats. Förslaget ska redovisas med enkla skisser, 
budgetkalkyl och tidplan. 

• Personalutrymmen inryms i anslutning till befintliga lokaler i kommunhuset. 
Lokalerna renoveras, moderniseras och utökas i erforderlig omfattning. Förslaget ska 
redovisas med enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan. 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda Tranemosalen ytterligare utifrån 
Brandsskyddsmyndighetens yttrande. 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda om andra plan i kommunhuset 
(gräddhyllan/forumsalen) kan nyttjas som personalutrymme. 

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

Jäv 
Fredrik Risby (Kd) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. Brigitte 
Barenfeld (Kd) ersätter. 

Sammanfattning av ärendet 
Flera sektioner, verksamheter och funktioner har, på sina arbetsplatsträffar, belyst 
arbetsmiljöproblemen som idag finns med befintliga personalutrymmen. Det är därför 
mycket angeläget att göra något åt situationen. Denna brist i arbetsmiljön måste tas på allvar 
och åtgärdas. 

Förslaget är att aulan/biografsalongen i Medborgarhuset i Tranemo blir sammanträdeslokal 
för kommunfullmäktige. Därefter kan Tranemosalen i kommunhuset göras om till 
personalrum/personalmatsal. 

Ärendet behandlades på utskottens samråd 2020-09-24 där tre förslag presenterades. AU 
beslutade 2020-09-24 § 132 att återremittera ärendet och istället ge förvaltningen i uppdrag 
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att inriktningen i det fortsätta arbetet med personalutrymme skulle vara i nuvarande Vård-
och omsorgsprogrammets lokaler. 

Förvaltningen har sett över möjligheten att bygga om nuvarande Vård- och 
omsorgsprogrammets lokaler till personalutrymme. Förvaltningen anser att det inte är 
ekonomiskt försvarbart att göra om nyrenoverade lokaler. Det finns heller ingen annan 
lokallösning för Vård- och omsorgsprogrammet som inte medför stora kostnader. Det finns 
inte tillräckligt med medel i investeringsbudgeten de närmsta tre åren för att kunna 
finansiera ett personalutrymme och en annan lösning för Vård- och omsorgsprogrammet i de 
lokaler som AU föreslagit. Förvaltningen har därför återigen lämnat förslaget att göra 
Tranemosalen till personalutrymme.  

Förvaltningen fick i uppdrag av AU 2021-12-18 § 23 att inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-03-22 komplettera ärendet med budgetkalkyl, tidsplan och ritningar. 

Ärendet 
Ärendet avser att personalrummet (personalrum/fikarum/lunchrum) i källaren på 
kommunhuset i Tranemo är ett stort arbetsmiljöproblem. Ärendet berör alla som arbetar i 
kommunhuset oavsett sektionstillhörighet. Personalutrymmena är alldeles för små med 
tanke på den stora personalstyrkan i kommunhuset. Lokalerna är mycket slitna och i stort 
behov av underhåll. Flera viktiga funktioner saknas dessutom. 

Personalutrymmena utgör ett stort arbetsmiljöproblem: 

- Det finns inte något vilorum. 
- Det finns inte något omklädningsrum eller duschmöjlighet (anställda uppmuntras att 

röra sig mer och att cykla/springa till jobbet, dessutom kan kommunanställda köpa 
cyklar via löneavdrag) 

- Personalrummets utrymningsväg är nu ut genom ett fönster ovanför arbetsbänken i 
köksdelen. 

- Det är för få sittplatser vid matbord för att alla som önskar ska kunna sitta bekvämt 
och äta sin lunchmat. 

- Utrymmet som ger möjlighet att tillreda sin mat är underdimensionerat i förhållande 
till det antal personer som arbetar i kommunhuset. Det är väldigt trångt trots att 
många väljer att inte gå till personalrummet på kafferaster och lunchrast. 

- Det är ett logistiskt problem i det trånga opraktiska köket där de som ska 
hämta/lämna sin mat i kylskåpet, de som ska lägga upp sin mat på tallrik, de som 
väntar på en ledig mikrovågsugn för att värma sin mat ska samsas med de som efter 
måltiden ska diska sina bestick, tallrikar, burkar. 

- Köket är ohygieniskt då det är slitet, trångt, opraktiskt och utrustat med bara ett 
kylskåp. 
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I samband med ombyggnaden av kommunhusets entré togs del av det nuvarande 
personalrummet i anspråk för ett nytt ventilationsaggregat. 

Efter att flera sektioner och funktioner i kommunhuset har haft uppe situationen om de 
bristfälliga personalutrymmena på arbetsplatsträffar som ett bekymmer, är det nu mycket 
angeläget att göra något åt situationen. Denna brist i arbetsmiljön måste tas på allvar och 
åtgärdas. 

Förslaget är att Tranemosalen i kommunhuset görs om till personalrum/ personalmatsal och 
att aulan/biografsalongen i Medborgarhuset blir sammanträdeslokal för 
kommunfullmäktige. I Medborgarhuset finns redan den tekniska utrustning som krävs, 
däremot behöver komplettering göras med möblemang för att det ska vara en lämplig lokal 
för fullmäktigesammanträden. Ur ett medborgarperspektiv kan denna förändring vara 
väldigt gynnsam då många nog känner sig bekvämare med att besöka Medborgarhuset för 
att lyssna på fullmäktige än att ta sig in i kommunhuset och högst upp till Tranemosalen. I 
Medborgarhuset är utrymningsmöjligheterna, vid brand eller annan fara, dessutom mycket 
enklare och bättre än i Tranemosalen i kommunhuset. Även namnet Medborgarhus har ett 
bra signalvärde gentemot våra invånare, våra medborgare.   

Ambitionen är också att det nya personalrummet skall kunna användas som samlingssal och 
fungera för mindre möten och utbildningar. I ombyggnaden är målet att bevara en del av 
Tranemosalens tidstypiska inredning. 

I samband med denna förändring skulle man också kunna lösa flera andra lokalproblem så 
som avsaknaden av vilorum och omklädnings- och duschrum genom att inrymma dessa i 
kommunhusets källare. Nuvarande personalutrymme kommer även att kunna skapa 
utrymme för ytterligare konferenslokal, vilket det finns behov av.  

Ekonomisk påverkan 
Kostnad för ombyggnad av lokaler enligt föreslaget inryms inom planerad budget 2021. De 
avsatta medlen uppgår till 1,5 miljoner kronor vilket kommer att vara tillräckligt för att 
genomföra byggnation och inköp enligt förslag.   

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. Tillgängligheten för allmänheten, i alla åldrar, 
ökar om fullmäktige skulle sammanträda i Medborgarhuset istället för i Tranemosalen.  

Beslutsunderlag 
KS §41, 2021-03-22 
Tjänsteskrivelse 2021-03-04 
AU 2020-09-24 § 132 
AU 2021-02-18 § 23 
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Skiss Medborgarhuset KF 
Skiss personalmatsal Tranemosalen 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Deltar i debatt: Lennart Haglund (C), Anders Brolin (S), Stephan Bergman (M), Ivan Letth 
(SD), Johnny Letth (SD), Wajdi-Louis Azouri (SD), Crister Persson (C), Kathleen Wireklev 
(M) och ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ärendet återremitteras och att förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram ytterligare två förslag där kommunfullmäktige kan vara kvar i nuvarande 
lokal: 

1. Personalutrymmen inryms i delar av de utrymmen i kommunhuset som nu disponeras av 
gymnasieskolan. Uppdraget innefattar också att se hur nyttjandet av gymnasieskolans 
samtliga lokaler kan effektiviseras för att inrymma alla skolans verksamheter på mindre yta, 
särskilt då beaktat att gymnasieskolans programutbud förändrats utan att lokalerna 
förändrats. 

2. Personalutrymmen inryms i anslutning till befintliga lokaler i kommunhuset. Lokalerna 
renoveras, moderniseras och utökas i erforderlig omfattning. 

Förslagen ska redovisas med enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan. 

ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande med 
komplettering att Tranemosalen ska utredas ytterligare utifrån Brandskyddsmyndighetens yttrande. 

Johnny Letth (SD) yrkar på återremiss. 

Wajdi-Louis Azouri (SD) yrkar bifall till Haglunds (C) förslag med komplettering att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda andra plan (gräddhyllan/forumsalen) som lämpligt 
personalutrymme. 

Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) förslag med Yngvessons (oberoende (M)) 
komplettering. 
Kathleen Wireklev (M) och Crister Persson (C) yrkar bifall till Haglunds (C) förslag. 
Anders Brolin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Haglunds (C) yrkande med komplettering av Yngvessons (oberoende 
(M)) och Azouris (SD) komplettering med bifall mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
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Omröstning begärs, 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång; 
Ja-röst för avslag till återremissyrkandet 
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet 

Omröstningsresultat 
Med 21 nej-röster för bifall till återremissyrkandet mot 16 ja-röster för avslag till 
återremissyrkandet beslutar kommunfullmäktige att bifalla återremissyrkandet.  

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
KF 

Status  
Pågående 
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504 64  BORÅS
Företagsgatan 14
Kinnarps 

Kinnarps Interior Borås 033-447386
tel 033-447373
fax
Ritad av Peter Göransson

Skala 1:75
Datum 2021-09-03
Ritningsnummer MF-20190919-1227

Tranemo Kommun

Alt 4 MÖBLERAT BIOSITTNING

Kaffedel

Draperi i tak
för avdelning
DRAS NER

Köks ö kinnarps öppen för micro
willustrera

gångstråk i mitten

20 lösa stolar

Ramp

10 fällbara bord

2 fällbara bord

KÖK

4 STOLAR 
STAPLADE
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KÖK
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gångstråk i mitten
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 Vår ref: Per Ambjörnsson 

Utvecklingsledare  

Datum: 2019-12-04 

    

  

 

  

 

Lärandesektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26 

Telefon: 0325-57 60 00  Telefax: 0325-771 32  Direkt: 0325-57 64 26  Mobil: 070-617 93 81 

E-post: per.ambjornsson@tranemo.se  www.tranemo.se 1 (2)  
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Aktuella lokalfrågor – Tranemo Gymnasieskola 

Rapport till Lokalstyrgruppen den 24/2 

 

Rapport om beläggning i postens lokaler och SFI generellt 

• Beläggningsgrad - Schemateknik Per Helgegren   

(Tröskelvärden 65% Max- Någon lokal 80%) 

• Varför inte blanda SFI och Ungdomsgymnasiet 

• Långsiktighet Postens lokaler 

 

Frågor SFI:S lokaler specifikt 

Här kommer svar på frågorna från Christofer Ramsing 

 

1) Används alla lokaler på SFI hela förmiddagen? 

Alla salar används på förmiddagarna 

 

2) Finns det något utrymme/möjlighet att förlägga annan verksamhet till SFI-lokalerna 

under förmiddagarna? 

Eftersom det inte finns lediga lokaler så är svaret nej  

 

3) Om vi ”bara” har förmiddagsverksamhet skulle det då inte räcka med hälften av 

lokalerna på heldagsbasis? 

(Mitt svar här är: Att det inte är bra att blanda ungdomsgymnasiet och SFI) 

Att lägga om SFI till att ha undervisning både förmiddag och eftermiddag går inte att 

göra. Detta eftersom de som läser SFI ska på eftermiddagarna ska ha utrymme för praktik 

etc, aktiveter som anordnas av andra aktörer. Vi styr alltså inte själva hur undervisningen 

kan lägga upp  

4) Kan annan verksamhet vara aktuell under eftermiddagstid i SFI:s lokaler? 



   

 

 

2 (2)  

 

Ja, man kan förlägga annan verksamhet i SFI:s lokaler efter kl 13.00. Det är dock svårt att 

bedriva undervisning för andra skolformer i dessa lokaler då man måste beakta att 

material etc ska flyttas från gymnasiet övriga lokaler till SFI och sedan tillbaka igen. Man 

får komma ihåg att vi bedriver inte all undervisning enbart med datorer utan behöver i 

många ämnen kompletterande material. Med som mötesrum eller likande går de bra att 

utnyttja på eftermiddagen. Man bör dock beakta att vi kommer att starta 

kvällsundervisning i januari som går två dagar i vecka med start kl 15.30. Här vet vi inte 

gruppstorleken ännu 

 

Övriga frågor som påverkar framtiden och dimensioneringen av Gymnasiets lokaler. 

 

• Översikt entréer – Ärende framskrivet. Avvaktar helhetslösningen med 

biblioteket. 

• Motion- Se över programutbudet. 

• Budget 2020 – Barn och fritidsprogrammet 

• Samverkan Industri-, El- och teknikprogrammet 

• SÄRF – Utbildning till deltidsbrandmän/Uniformsyrken. 

 

Det finns detaljplanerad mark. 

 

Målsättning – Beslut och insatser till Läsåret 2021/22 

 



  1 (20) 

  
 
 
 

 
Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås  |   033-17 29 00 (vx), 033-17 29 25 (fax)   |   serf@serf .se   |   www.serf.se 

 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 
 
 
 

Tjänsteanteckning efter tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
 

Tillsynsdatum  2021-10-18 
Verksamhet Forum Kommunhuset 
Fastighetsbeteckning Gudarp 4:48 
Fastighetsadress Storgatan 26 
Verksamhetsutövare Diverse förvaltningar inom Tranemo kommun, 212000-1462 
Fastighetsägare Tranemo kommun, 212000-1462 

 
Närvarande vid tillsynen: 

Namn Funktion 

Fredrik Lovén Tillsynsförrättare, SÄRF 

Magnus Nyhage SÄRF 

Mikael Skattberg Fastighetschef, Tranemo kommun 

André Kjellberg Driftchef fastighet, Tranemo kommun 

Fredrik Risby Huvudskyddsombud, Tranemo kommun 

 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, hädanefter förkortat till räddningstjänsten, har genomfört 
en tillsyn av ovanstående fastighet/verksamhet med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
5 kap. 1 §. Tillsynen är bara en stickprovskontroll av brandskyddet och är ingen garanti för att 
fastigheten/verksamheten har ett fullgott brandskydd. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är 
ansvariga för sitt egna brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor, 2 kap. 2 §. 
 
Denna tjänsteanteckning beskriver byggnadens och verksamhetens brandskydd vid tillsynstillfället. 
Synpunkter på innehållet i denna tjänsteanteckning kan lämnas till räddningstjänsten via brev, mejl 
eller telefon senast 2021-11-12. 
Därefter fattar räddningstjänsten beslut och meddelar antingen föreläggande med krav på åtgärder 
eller avslutar ärendet. 
 
Denna tillsyn avgiftsbeläggs. Faktura sänds separat. 
 
 
 
 
Handläggare 
Tillsynsförrättare 
Fredrik Lovén 
fredrik.loven@serf.se 
033-17 29 70 

Kvalitetsgranskad av 
Tillsynsförrättare 
Magnus Nyhage 
 
 

 
  

 Datum: 2021-10-22 
 
 

Dnr: 2021-000653 
 
 

Sändlista 
Carita Brovall 
Mikael Skattberg 
André Kjellberg 
Fredrik Risby 
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Byggnads- och verksamhetsbeskrivning  
Aktuell tillsyn fokuserar på byggnadens kontorslokaler, teknikrum och samlingslokaler. Skolan 
undantas. 
 
Forumhuset utgörs av en byggnad med fyra våningsplan och betongstomme från 1960-talet. 
Byggnaden ligger i suterräng där baksidans innergård ligger i nivå med plan 2. 
 
Byggnaden används primärt för kontorsverksamhet där alla kommunens olika förvaltningar finns 
representerade. På plan 3 finns Tranemosalen som används av kommunfullmäktige för möten som 
då också är publika dit allmänheten har tillträde under pågående möten/debatter. 
 
Markplan innehåller förråd, serverrum och personalutrymmen. 
 
Byggnaden bedöms motsvara byggnadsklass Br1 enligt boverkets byggregler och verksamhetsklass 1 
för kontor, förråd och teknikrum. Den publika verksamheten i Tranemosalen och pausrummet på 
plan 3 bedöms motsvara verksamhetsklass 2A. 
 
Byggnadstekniskt brandskydd 
Byggnaden utryms primärt via huvudtrapphuset som leder till det fria både i plan 1 och plan 2. 
Alternativa utrymningsvägar finns i form av utvändiga trappor, placerade i byggnadens gavlar, se 
figur 1-2. 
 

 
Figur 1 Utvändig trappa södra gaveln (mot skolan) 

 
Figur 2 Utvändig trappa norra gaveln 

 
Dörrar mot huvudtrapphus och utvändiga trappor är generellt skyltade med efterlysande vägledande 
markering och öppnas med vred. Utrymningsvägarnas utformning medför inga begränsningar av 
kontorsverksamheten. 
 



  3 (20) 

  
 
 
 

 
Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås  |   033-17 29 00 (vx), 033-17 29 25 (fax)   |   serf@serf .se   |   www.serf.se 

 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

Receptionen som är uppförd med brännbara byggnadsdelar och innehåller brännbara inventarier, är 
placerad inom huvudtrapphusets brandcell. Som kompensation är receptionen försedd med 
automatisk vattensprinkler (NFPA 13R), se figur 3. 
 
Sprinklercentralen finns i källaren, se figur 4, och utgörs av en larmventil som är kopplad till 
brandlarmet och utgör en egen sektion. Avstängningsventiler är inte larmade och servicejournal samt 
övrig dokumentation saknas vid sprinklercentralen. Kvartalsprov och årlig service sköts dock 
korrekt av en extern part, serviceprotokoll uppvisades vid tillsynsbesöket. Senaste 
revisionsbesiktningen (Riskteknik Sverige AB, 2021-03-22) visar på en avvikelse, att samtliga 
handlingar saknas. 
 

 
Figur 3 Sprinklerhuvud i receptionen plan 2 

 
Figur 4 Larmventil sprinkler källaren 
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Vid tillsynsbesöket fanns det brännbara kartonger i huvudtrapphusets plan 1, vilket tyder på att 
utrymningstrapphuset används som lastintag, se figur 5.  
 
Det förvaras även brännbara soptunnor i trapphuset, se figur 6. 
 

 
Figur 5 Brännbara kartonger i trapphuset 

 
Figur 6 Brännbara soptunnor i trapphuset 
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Vid tillsynsbesöket upptäcktes även en uppkilad dörr i brandcellsgräns, mellan trapphus plan 1 och 
kopiatorrum, se figur 7. 
 

 
Figur 7 Uppkilad dörr i brandcellsgräns 
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Trapphuset plan 3 är osprinklat och innehåller brännbara möbler med stoppning samt brännbara 
soptunnor, se figur 8-9. 
 

 
Figur 8 Brännbara möbler inom utrymningstrapphus 

 
Figur 9 Brännbar soptunna med brännbart avfall inom 
utrymningstrapphus 
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På plan 4 finns två kontor som öppnar direkt mot trapphuset och ingår i samma brandcell som 
trapphuset (oklassat glas), se figur 10-11. Kontoren har brandklassade dörrar mot trapphuset men 
saknar dörrstängare. Det finns dock smitväg mellan kontoren och vidare till kontorskorridor, men 
dörrarna var låsta och blockerade. Kontoren är osprinklade. 
 

 
Figur 10 Oklassat glas i brandcellsgräns (sett uppåt från plan 
3) 

 
Figur 11 Kontor plan 3 i samma brandcell som trapphuset 
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Kontorskorridor plan 2 har fönster som alternativ utrymningsväg, se figur 12. Fönstret har en spärr 
och går därför inte att öppna med endast en hand via handtaget. Aktuellt kontor är skyltat med 
efterlysande vägledande markering och går inte att låsa. Kontoret är placerat på mitten av korridoren 
vilket innebär långt gångavstånd (längre än 15 meter) från bortersta änden av korridoren fram till 
aktuellt kontor, där utrymmande kan välja väg. 
 

 
Figur 12 Fönsterutrymning kontor plan 2 

Plan 1 utrymmer via trapphuset samt via dörr till det fria i vardera ände av korridoren. 
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Tranemosalen på plan 4 används ibland av kommunfullmäktige för möten som då är publika och 
öppna för allmänheten. Skylt finns som anger att maximalt 100 personer får vistas samtidigt i 
lokalen, se figur 13. Dörren ut mot huvudtrapphuset är skyltad med efterlysande vägledande 
markering, slår i utrymningsriktningen utan nivåskillnad och är försedd med vred, se figur 14. Vred 
på dörr i utrymningsväg innebär att maximalt 50 personer får vistas samtidigt i lokalen. 
 

 
Figur 13 Skylt om maximalt personantal 

 
Figur 14 Dörr i utrymningsväg mot huvudtrapphuset 

 
Den alternativa utrymningsvägen utgörs av dörr ut på tak, se figur 15. Utrymmande tar sig sedan 
vidare via utvändig trappa ned till markplan. Dörren ut på taket är skyltad med efterlysande 
vägledande markering, öppnas med handtag utan vred och har 13-15 cm nivåskillnad (hög tröskel). 
Någon möjlighet till återinrymning finns inte, när dörren stängts bakom utrymmande så går den inte 
att öppna igen utifrån. 
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Figur 15 Alternativ utrymningsväg från Tranemosalen med hög tröskel 

 
Både inom huvudtrapphuset och ute på taket finns det gott om plats för tillfällig uppställning av 
rullstolar m.m. i väntan på räddningstjänstens assistans. 
 
Under Tranemosalen finns ett publikt fikarum som har flera oberoende utrymningsvägar, skyltade 
med efterlysande vägledande markeringar. Mot den utvändiga trappan finns oklassat glas i fasad, se 
figur 16. 

 
Figur 16 Oklassat glas mot utvändig trappa 
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Det större konferensrummet plan 3 (ovanpå skolan) har en alternativ utrymningsväg ut på taket som 
öppnas med altandörrstrycke, se figur 17. Konferensrummet saknar skylt avseende maximalt 
personantal. Med altandörrstrycke på dörr i utrymningsväg så är 30 personer ett lämpligt maximalt 
personantal. 
Utrymningsvägen via taket saknar skyddsräcke, se figur 18. 
 

 
Figur 17 Utrymningsdörr med altandörrstrycke 

 
Figur 18 Utrymning över tak - skyddsräcke saknas 
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Byggnaden är försedd med ett heltäckande automatiskt brandlarm. Brandlarmet aktiverar ett 
utrymningslarm med larmklockor i korridorer och gemensamma lokaler, se figur 19. Det 
automatiska brandlarmet är vidarekopplat till Räddningstjänsten utan larmlagring. 
Brandförsvarstablån är placerad på plan 1 i trapphuset, se figur 20. 
 

 
Figur 19 Larmklocka i korridor 

 
Figur 20 Brandförsvarstablå 

Räddningstjänsten har åkt på 3 larm år 2019, 2 larm år 2020 och inga larm än så länge år 2021. Dessa 
larm har klassats som automatlarm utan brandtillbud. Larmfrekvensen bedöms vara normal för 
aktuell anläggning. 
 
Enligt brandlarmets journal genomförs regelbundna kvartalsprov och årlig service. Vid senaste 
revisionsbesiktningen (Riskteknik Sverige AB, 2021-03-22) konstaterades totalt 6 st avvikelser, bl.a. 
larmdon som saknas, felaktig sektionsgräns, teknikrum utan detektor, sektionsförteckning saknas, 
elcentral med felaktig detektor m.m. 
 
Byggnaden är osprinklad, förutom receptionen. 
 
Utrymningsplaner bedöms finnas i skälig omfattning. 
 
Inomhusbrandpost, handbrandsläckare och brandfilt finns i skälig omfattning. 
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På plan 1 finns en dieseldriven nödströmsgenerator som är placerad inom egen brandcell med 
avskiljande väggar, bjälklag och brandklassad dörr. Anläggningen bedöms vara skyddsvärd. Flertal 
otätade genomföringar upptäcktes dock i väggen, se figur 21-22.  
 

 
Figur 21 Otätad genomföring 

 
Figur 22 Otätad genomförning (sett från korridoren) 

 
Brandgasspjäll saknas även på ventilationen till nödströmsrummet, se figur 23. Vid brand inom 
intilliggande lokaler på plan 1 så riskerar brandgaser att spridas via ventilationen till 
nödströmsrummet. 
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Figur 23 Ventilation utan brandgasspjäll till nödströmsrum 

På plan 1 finns även ett skyddsvärt serverrum som är placerat inom egen brandcell med avskiljande 
väggar, bjälklag och brandklassad dörr. Serverrummet är försett med ett automatiskt gassläcksystem, 
se figur 24-25. Enligt kontrollstämplar och journal så kontrolleras och underhålls systemet korrekt. 
 

 
Figur 24 Styrcentral släcksystem 

 
Figur 25 Gasbehållare släcksystem 
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Ett flertal otätade genomföringar finns i väggen till serverrummet, se figur 26-27. 
 

 
Figur 26 Otätad genomföring serverrum 

 
Figur 27  Otätad genomföring serverrum 
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Dörren till serverrummet saknar vertikal panikregel, som kan behövas om personal befinner sig i 
rummet och snabbt behöver utrymma om gassläcksystemet aktiverar. Se figur 28. 
 

 
Figur 28 Dörr i serverrum 

 
Räddningstjänsten bedöms kunna parkera släckfordon inom 50 meter från trapphusen som utgör 
insatsvägar vid brand. Räddningstjänstens insatstid uppgår till ca 10 min.  
 
Organisatoriskt brandskydd 
Det systematiska brandskyddsarbetet i byggnaden bedöms som bristfälligt. Övergripande rutiner 
saknas, vilket troligt beror på att så många olika kommunala förvaltningar finns samlade i byggnaden 
och ingen därför tar helhetsansvar.  
 
Däremot så ingår all kommunal personal i programmet för regelbunden brandskyddsutbildning vart 
3e år. Enligt Mikael Skattberg så har också utrymningsövningar genomförts, men ej dokumenterats i 
brandpärmen.  
 
Två gånger per år går Skattberg brandronder i byggnaden och rapporterar avvikelser, men eftersom 
ansvarsdelegation (brandskyddsansvarig) saknas så återkommer samma problem regelbundet, 
exempelvis skräp i trapphuset. 
 
Kontroll och underhåll av fasta installationer såsom inomhusbrandposter, brandlarm, sprinkler m.m. 
bedöms generellt skötas på ett bra sätt. 
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Särskilda noteringar 
- Övergripande rutiner saknas avseende systematiskt brandskyddsarbete. Även ett 

förtydligande vem som är brandskyddsansvarig för byggnaden saknas. 
 

- Sprinklercentralen har olarmade avstängningsventiler. Detta innebär att ventilerna kan 
stängas av utan att detta uppmärksammas och därmed fungerar inte sprinklern. 
 

- Sprinklern saknar dokumentation (anläggarintyg, ritningar m.m.). 
 

- Inom trapphuset (utrymningsväg) finns brännbart material och brännbara soptunnor i plan 
1. Detta tyder på att utrymningstrapphuset används både för inlastning och soprum. Detta är 
inte acceptabelt för en utrymningsväg och andra lokaler i plan 1 kan med fördel användas för 
denna typ av verksamhet. 
 

- En uppkilad dörr i brandcellsgräns upptäcktes mellan kopiatorrum och trapphus plan 1. 
Detta bedöms extra allvarligt då trapphuset utgör utrymningsväg. 
 

- Inom trapphuset plan 3 så finns det brännbara möbler med stoppning inom osprinklade 
ytor. 
 

- Inom trapphuset plan 3 så finns det brännbara soptunnor med brännbart avfall. 
 

- 2 st kontor på plan 4 ingår i trapphusets brandcell då kontorens fönster är brandtekniskt 
oklassade och ansluter direkt mot trapphuset. 
 

- 2 st kontor på plan 4 som öppnar direkt mot trapphuset, saknar en alternativ utrymningsväg, 
om trapphuset skulle rökfyllas. Smitväg finns mot intilliggande kontor, men dörrarna är 
blockerade och låsta. 
 

- Kontoren längst bort i korridoren (norra gaveln) på plan 2 bedöms ha ett oskäligt långt 
gångavstånd till utrymningsväg. Efterlysande vägledande markering saknas vid fönster för tre 
kontor längst bort i korridoren. 
 

- Fönster för utrymning är försett med en spärr vilket försvårar utrymning då fönstret inte kan 
öppnas med endast en hand via handtaget. Spärrfunktionen accepteras inte och 
räddningstjänsten överväger att ställa krav på att spärren tas bort. 
 

- Tranemosalen plan 4 och publik pausyta plan 3 (under Tranemosalen) saknar genomlysta 
vägledande markeringar vid utrymningsvägarna. 
 

- Tranemosalens dörr mot trapphuset är försedd med vred vilket begränsar personantalet till 
maximalt 50 personer. Det överensstämmer inte med skylten som tillåter upp till 100 
personer i lokalen. Räddningstjänsten överväger att förelägga om nödtrycke SS-EN 179 
alternativt att dörrens vred tas bort och blindas (täcklock). 
 

- Dörren ut på taket från Tranemosalen har en 13 cm hög tröskel vilket bedöms försvåra för 
rörelsehindrade att utrymma från den publika lokalen. 
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- Dörren ut på taket från Tranemosalen saknar möjlighet till återinrymning. Denna möjlighet 
bedöms som skälig då en brand i underliggande lokal riskerar att blockera den utvändiga 
trappan (oklassat glas i fasad mot utvändig trappa). 
 

- Konferensrum plan 3 (ovan skolan) saknar skylt avseende maximalt personantal. På grund av 
den alternativa utrymningsvägens utformning så bedöms maximalt 30 personer vara 
lämpligt. Om dörren istället utformas med nedåtgående trycke och vred så kan upp till 50 
personer accepteras. 
 

- Den utvändiga utrymningsvägen över taket från konferensrum plan 3 saknar skyddsräcke. 
Utrymmande riskerar att halka och falla ned till marken. 
 

- Byggnadens brandlarm har totalt 6 st avvikelser, bl.a. larmdon som saknas, felaktig 
sektionsgräns, teknikrum utan detektor, sektionsförteckning saknas, elcentral med felaktig 
detektor m.m. 
 

- Det finns otätade genomföringar i väggen till nödströmsrummet på plan 1 och ventilationen 
saknar brandgasspjäll. Generatorn bedöms vara skyddsvärd. En brand i intilliggande lokaler 
riskerar att äventyra generatorns funktion. 
 

- Det finns otätade genomföringar i väggen till serverrummet plan 1. En brand i intilliggande 
lokaler riskerar att skada den känsliga elektroniken i serverrummet. 
 

- Dörren ut från serverrummet saknar vertikal panikregel. Detta bedöms vara nödvändigt då 
personal snabbt kan behöva utrymma om gassläcksystemet aktiverar. 
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Detta händer nu 
Räddningstjänsten bedömer att verksamhetens nivå på brandskyddet är bristfällig och kommer att 
meddela ett föreläggande med krav på åtgärder. Om brister åtgärdas på frivillig väg inom 3 veckor så 
kan med fördel foton skickas till räddningstjänsten, som verifiering på åtgärderna. 
 
Observera att denna tjänsteanteckning inte ställer krav på brandskyddsåtgärder i detta skede. 
Eventuella krav på brandskyddsåtgärder meddelas genom beslut om föreläggande. 
 
 
Beskrivning av ärendegång 

 
För mer information om räddningstjänstens tillsynsarbete, se www.serf.se/foretag/tillsyn/ 
  

Tjänsteanteckning

Tjänsteanteckning från tillsynen skickas 
ut. Denna beskriver hur brandskyddet såg 
ut på plats.

Möjlighet att kommentera

Är det något ni inte håller med om i 
tjänsteanteckningen kan ni lämna 
synpunkter till räddningstjänsten.

Beslut

Om det finns brister som behöver 
åtgärdas skickar räddningstjänsten ut ett 
föreläggande. Detta beslut kan 
överklagas.

Om det inte finns brister som behöver 
åtgärdas meddelar räddningstjänsten att 
ärendet avslutas.

Åtgärdskvittens / Överklagan

Efter ni har åtgärdat alla brister skickar ni 
in en åtgärdskvittens till 
räddningstjänsten.

Om det är någon punkt i föreläggandet ni 
inte vill genomföra kan ni kontakta 
räddningstjänsten eller överklaga till 
länsstyrelsen.

http://www.serf.se/foretag/tillsyn/
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Synpunkter tjänsteanteckning 
Avser verksamhet Forum Kommunhuset 
Fastighetsbeteckning Gudarp 4:48 
Fastighetsadress Storgatan 26 

 
Svarande är:  

 Verksamheten 

 Fastighetsägaren 
 
Om ni har några synpunkter på tjänsteanteckningen och vill yttra er kan ni använda detta svarskort 
eller maila räddningstjänsten (serf@serf.se) senast 2021-11-12. Om ni inte lämnar synpunkter inom 
svarstiden kommer räddningstjänsten fatta beslut på det material som presenteras här i 
tjänsteanteckningen. 
 
Nedan beskrivs vilka synpunkter ni har på tjänsteanteckningen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
______________________________  ______________________________ 
Underskrift    Ort och datum 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Namnförtydligande   Telefon 

 Dnr:              2021-000653 
Handläggare: Fredrik Lovén 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-17 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 9 Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämnds- eller 
avtalssamverkan IT KS/2021:568 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Upplöser samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31). 

• Ingår avtalssamverkan med Ulricehamns kommun gällande IT vid ny mandatperiod. 

• Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan. 

• Ger förvaltningen i uppdrag att revidera berörda styrdokument. 

• Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likatydliga beslut fattas i 
både Tranemo och Ulricehamns kommun 

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 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När 
Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. 

Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk 
drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd. 

Syftet med utredningen är att föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva 
samverkansformen för uppdraget genom att belysa olika perspektiv. 

På samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och nämnden 
fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att ändra 
samverkansform. 

Ekonomisk påverkan 
En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss 
kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden, resekostnader och andra 
mindre kostnader som uppstår vid sammanträden. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-17 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan IT 
Protokoll från samverkansnämnd IT 2021-11-19 

Föredragning och debatt 
Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen  
Kommunchef Tranemo kommun 
Kommunchef Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommuns kansli  
lena.schoultz@ulricehamn.se  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunfullmäktiges beslut 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lena.schoultz@ulricehamn.se


 
 
 
Vår ref: Tobias Edoff 
Planeringschef 
Datum: 2021-11-02 
Dnr: KS/2021:568 
 
 

Tjänsteskrivelse - utredning avseende nämnds- eller 
avtalssamverkan IT 

Förslag till beslut 
• Upplöser samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31). 

• Ingår avtalssamverkan med Ulricehamns kommun gällande IT vid ny 
mandatperiod. 

• Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan. 

• Ger förvaltningen i uppdrag att revidera berörda styrdokument. 

• Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likatydliga 
beslut fattas i både Tranemo och Ulricehamns kommun 

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 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 
När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet 
till avtalssamverkan. 

Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta 
teknisk drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och 
verksamhetsstöd. 

Syftet med utredningen är att föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva 
samverkansformen för uppdraget genom att belysa olika perspektiv. 

På samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och 
nämnden fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun 
att ändra samverkansform. 



 
 
 
Ekonomisk påverkan 
En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss 
kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden, 
resekostnader och andra mindre kostnader som uppstår vid sammanträden. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan IT 
Protokoll från samverkansnämnd IT 2021-11-19 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen  
Kommunchef Tranemo kommun 
Kommunchef Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommuns kansli  
lena.schoultz@ulricehamn.se  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunfullmäktiges beslut.  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige.  

Status  
 

 

Carita Brovall    Tobias Edoff 

Kommunchef   Planeringschef 



 

 
  

 

   

 

 
 

Vår ref: Tobias Edoff 
Planeringschef 
Datum: 2021–11-02 
 
 

 
Samverkansnämnd IT - 
Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan för IT 
 
 
  



   

 

 
Inledning 3 

Syfte 3 

Utredning 3 

Slutsats/Rekommendation 5 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 
 
Inledning 
På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda 
om IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 
På samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och 
nämnden fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun 
att ändra samverkansform. 

När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet 
till avtalssamverkan. Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars 
primära uppgift är att sköta teknisk drift av interna system, tillhandahålla 
infrastruktur, support och verksamhetsstöd. 

Syfte 
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för 
uppdraget genom att belysa olika perspektiv. 

Utredning 
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt 
som en ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT 
reglemente regleras nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I 
samverkansavtalet står bland annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad 
utförarnämnd vars uppgift är att följa det ramuppdrag som respektive 
kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.” 

På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under 
november-mötet bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året 
genomförs olika föredragningar kring IT-relaterade frågor på nämndens begäran.  

Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till 
samverkansnämnden. Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag 
delegerade till sig. 

Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv vilket redogörs för 
nedan. 

Politik 



   

 
 
 

 

• Färre uppdrag och möten 
o 4 ordinarie och ersättande ledarmöten 
o 4 möten per år 

• Tertialrapporterna från IT som idag följs upp på samverkansnämnden 
skulle vid en avtalssamverkan istället bli en del av förvaltningens 
samlade tertialrapportering 

o Likvärdig uppföljning med övriga verksamheter för respektive 
kommun 

• Dialog som idag sker med förvaltningen på samverkansnämnden skulle 
ersättas med likvärdig möjlighet till dialog med övriga verksamheter, det 
vill säga möjlighet att bjuda in IT till KS-förmiddagar eller arbetsgrupper 

o Fler politiker får del av samma föredragning från IT 
• Budget, ramuppdrag och prislista för ITs tjänster beslutas redan idag av 

respektive kommunstyrelse och påverkas inte om man övergår från 
nämnd till avtalssamverkan 

 
Verksamhetsnytta 

• IT-nämndens arbete påverkar generellt inte verksamhetsnyttan 
• Viss administration kan minska i verksamhet IT som idag bereder 

mötesunderlag till IT-nämnden samt administrerar nämndens möten 
• IT-verksamheten kan bli mindre synliga på den politiska agendan då den 

inte möter en egen utpekad nämnd för ändamålet 
 
IT-samverkan 

• Samverkan mellan Tranemo kommun och Ulricehamns kommun 
fungerar bra idag men är inte avhängt att vi har en nämnd 

o Genom samverkan är kommunerna en starkare part på IT-
marknaden gentemot leverantörerna 

o Genom samverkan får kommunerna en kostnadseffektiv intern IT-
drift 

o Genom IT-samverkan har vi fått en fördjupad 
verksamhetssamverkan mellan kommunerna vilket har många 
positiva effekter 

 



   

 
 
 

 

Juridik 

Ändringen i kommunallagen (9 kap §37) den 1 juni 2018 som ger kommuner rätt 
till avtalssamverkan skedde bland annat med följande motivering: ”Att förenkla 
möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i 
att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och 
framtida utmaningar.”.  
 
Samverkansrelationer påverkar ett antal olika rättsliga och praktiska parametrar 
som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland: 

• information och samråd 
• dokumenthantering och personuppgiftsbehandling 
• offentlighet och sekretess 
• arbetsrätt och arbetsmiljö 
• uppföljning och uppsikt 

 
Förutsatt att samverkansavtalet reglerar åtminstone ovan nämnda praktiska 
parametrar finns inga juridiska hinder för avtalssamverkan. 
 
Ekonomi 

• En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss 
kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden, 
resekostnader och andra mindre kostnader som uppstår vid 
sammanträden. 

 
Slutsats/Rekommendation 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda 
kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom 
att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie 
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra 
stödfunktioner i kommunen.  
 
Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som 
avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade. 
 
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och 
skapa avtalssamverkan. 
 



   

 
 
 

 

Om förändring ska genomföras är det lämpligt att genomföra förändringen i 
samband med ny mandatperiod 2023. Innan dess bereds och beslutas frågan i 
samverkansnämnd IT som sedan lämnar ärendet vidare för beslut i respektive 
kommuns kommunfullmäktige. 
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§ 273 Avveckling av gemensam bemanningsenheten, 
Svenljunga/Tranemo PN/2021:42 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Upplöser samarbetet mellan Tranemo och Svenljunga kommuner angående 

tillskaffning av vikarier för att istället hanteras i respektive kommun. 

• Ger kommuncheferna i Tranemo och Svenljunga kommun i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan om förändring för bemanningsenheten. 

 
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 
Bakgrund 
Tranemo och Svenljunga kommuner har sedan 2018 i den gemensamma personalnämnden 
organiserat Bemanningsenheten med syfte att centralt arbeta med frågan om ”Heltid som 
norm” inom kommunerna. Enheten är även en central funktion för tillsättning av vikarier till 
kommunernas verksamheter. I dagsläget samarbetar Bemanningsenheten med 
socialförvaltningen och omsorgssektionens verksamheter angående vikarieanskaffning. 

Föreslagen förändring 
Berörda ledningsfunktioner i respektive kommun har haft diskussioner om alternativa sätt 
för hur vikarieanskaffningen skulle kunna ske. Det finns ett mycket gott samarbete mellan 
kommunerna i och med den gemensamma HR-funktionen. Däremot ser förvaltningarna i 
Svenljunga och Tranemo att hanteringen av vikarieanskaffningen strategiskt sätt skulle 
fungera mer effektivt om arbetet sker lokalt i verksamheterna.  

Om arbetet med att hantera bemanningen av vikarier, övergripande administration, 
utbildningsinsatser med mera istället ska utföras av respektive kommun kommer HR-
funktionen fortfarande att vara en naturlig samarbetspart angående både rekryteringsarbetet 
och anställningsförfarandet av vikarier.  

Arbetet med ”heltidsresan” pågår ändå och behöver oavsett organisering av 
bemanningsenheten att involvera fler verksamheter. 

Hantering av personalövergång till respektive kommuner ska hanteras på ett bra och 
arbetsrättsligt korrekt sätt.  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-20 
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Ekonomisk påverkan 
Bemanningsenhetens budget för 2022 är 3,1 miljoner kr. Vid en förändring ska medel 
fördelas mellan kommunerna.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
PN §33, 2021-10-12 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Föredragning och debatt 
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Svenljunga kommun 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Vår ref: Kajsa Montan 
Funktionschef/Kommunjurist 
Datum: 2021-09-30 
Dnr: PN/2021:42 
 
 

Tjänsteskrivelse om Bemanningsenheten - fortsatt 
arbete 

Förslag till beslut 

• Upplöser samarbetet mellan Tranemo och Svenljunga kommuner 
angående tillskaffning av vikarier för att istället hanteras i respektive 
kommun. 

 
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 
 
Bakgrund 
Tranemo och Svenljunga kommuner har sedan 2018 i den gemensamma 
personalnämnden organiserat Bemanningsenheten med syfte att centralt arbeta 
med frågan om ”Heltid som norm” inom kommunerna. Enheten är även en 
central funktion för tillsättning av vikarier till kommunernas verksamheter. I 
dagsläget samarbetar Bemanningsenheten med socialförvaltningen och 
omsorgssektionens verksamheter angående vikarieanskaffning. 

Föreslagen förändring 
Berörda ledningsfunktioner i respektive kommun har haft diskussioner om 
alternativa sätt för hur vikarieanskaffningen skulle kunna ske. Det finns ett 
mycket gott samarbete mellan kommunerna i och med den gemensamma HR-
funktionen. Däremot ser förvaltningarna i Svenljunga och Tranemo att 
hanteringen av vikarieanskaffningen strategiskt sätt skulle fungera mer effektivt 
om arbetet sker lokalt i verksamheterna.  

Om arbetet med att hantera bemanningen av vikarier, övergripande 
administration, utbildningsinsatser med mera istället ska utföras av respektive 



 
 
 
 
 
 
 
kommun kommer HR-funktionen fortfarande att vara en naturlig samarbetspart 
angående både rekryteringsarbetet och anställningsförfarandet av vikarier.  

Arbetet med ”heltidsresan” pågår ändå och behöver oavsett organisering av 
bemanningsenheten att involvera fler verksamheter. 

Hantering av personalövergång till respektive kommuner ska hanteras på ett bra 
och arbetsrättsligt korrekt sätt.  
 

Ekonomisk påverkan 
Bemanningsenhetens budget för 2022 är 3,1 miljoner kr. Vid en förändring skulle 
medel fördelas mellan kommunerna.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Svenljunga kommun 
Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Samverkansnämnd personal 



 
 
 
 
 
 
 
Status  
 

 

 

 

 

Carita Brovall    Kajsa Montan 

Sektionschef/kommunchef  Funktionschef/Kommunjurist 
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§ 33 Bemanningsenheten PN/2021:42 

Samverkansnämnd personals förslag till kommunfullmäktige 
 

• Upplöser samarbetet mellan Tranemo och Svenljunga kommuner angående 
tillskaffning av vikarier för att istället hanteras i respektive kommun. 

• Ger kommuncheferna i Tranemo och Svenljunga kommun i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan om förändring för bemanningsenheten. 

 
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 
Bakgrund 
Tranemo och Svenljunga kommuner har sedan 2018 i den gemensamma personalnämnden 
organiserat Bemanningsenheten med syfte att centralt arbeta med frågan om ”Heltid som 
norm” inom kommunerna. Enheten är även en central funktion för tillsättning av vikarier till 
kommunernas verksamheter. I dagsläget samarbetar Bemanningsenheten med 
socialförvaltningen och omsorgssektionens verksamheter angående vikarieanskaffning. 

Föreslagen förändring 
Berörda ledningsfunktioner i respektive kommun har haft diskussioner om alternativa sätt 
för hur vikarieanskaffningen skulle kunna ske. Det finns ett mycket gott samarbete mellan 
kommunerna i och med den gemensamma HR-funktionen. Däremot ser förvaltningarna i 
Svenljunga och Tranemo att hanteringen av vikarieanskaffningen strategiskt sätt skulle 
fungera mer effektivt om arbetet sker lokalt i verksamheterna.  

Om arbetet med att hantera bemanningen av vikarier, övergripande administration, 
utbildningsinsatser med mera istället ska utföras av respektive kommun kommer HR-
funktionen fortfarande att vara en naturlig samarbetspart angående både rekryteringsarbetet 
och anställningsförfarandet av vikarier.  

Arbetet med ”heltidsresan” pågår ändå och behöver oavsett organisering av 
bemanningsenheten att involvera fler verksamheter. 

Hantering av personalövergång till respektive kommuner ska hanteras på ett bra och 
arbetsrättsligt korrekt sätt.  
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Ekonomisk påverkan 
Bemanningsenhetens budget för 2022 är 3,1 miljoner kr. Vid en förändring ska medel 
fördelas mellan kommunerna.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Föredragning och debatt 
Kommuncheferna Carita Brovall och Magnus Nilsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Svenljunga kommun, kansliavdelningen 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige i respektive kommun 

Status 
Pågående  
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§ 277 Införliva Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten 
ekonomiskt KS/2021:579 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna att integrationsenheten sammanslås i arbetsmarknadsenhetens budget 

vilket innebär att samma debiteringsmodell används. Beslutet gäller retroaktivt från 
och med 2022-01-01. 

• Godkänner reviderat avtal för 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 
I det praktiska arbetet har integrationsenheten sedan en tid tillbaka varit en del av 
arbetsmarknadsenheten verksamhetsområde. Även om etableringsersättningen minskar, det 
vill säga att färre individer är berättigade till ersättning, återstår arbete med målgruppen tills 
de kan komma ut i antingen egen försörjning eller studier. I dagsläget bedömer enheten att 
det uppskattningsvis finns 100 personer som är öppet arbetslösa och utomeuropeiskt födda i 
respektive kommun. När arbetsmarknadsenheten slogs ihop innebar det ett förändrat 
arbetssätt då språkpraktik lyftes över. Projekt har sökts för att utveckla metoder och idag är 
hälften av deltagarna på arbetsmarknadsenheten utrikesfödda. Nuvarande ekonomisk 
modell med en differentiering mellan arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten 
medför en oförutsägbarhet i planeringen. Det är med denna grund samverkansnämnden 
arbetsmarknad den 2 november § 52 har beslutat att från och med 2022-01-01 ha en 
gemensam ekonomi och att debiteringsmodellen gäller enligt invånarantal (1 november året 
före budgetens fastställande) även gäller för Integrationsenheten.  

Beslutet har översänts till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att anta 
samma beslut. Beträffande avtalet är det endast stycken avseende den tidigare 
debiteringsmodellen för integrationsenheten som är föremål för revidering, se paragraf 4 och 
5 i avtalet. Dessa stycken föreslås tas bort i sin helhet. 

Efter att omsorgsutskottet beredde ärendet 2021-11-18, §109 har ett reviderat avtal inkommit 
från Svenljunga kommun, därav ny tjänsteskrivelse. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen påverkan ekonomiskt. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-09 
OU §109, 2021-11-18 
SAMA Tjänsteutlåtande 2021-12-09, 2021-12-09 
SAMA Förslag på samverkansnämnds avtal, 2021-12-09 

Beslutet skickas till 
Omsorgssektionen 
Svenljunga kommun 

Slutinstans 
KF 

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2021-12-09 
Dnr: KS/2021:579 
 
 

Tjänsteskrivelse om införliva integrationsenheten i 
arbetsmarknadsenheten ekonomiskt 

Förslag till beslut 
• Godkänna att integrationsenheten sammanslås i arbetsmarknadsenhetens 

budget vilket innebär att samma debiteringsmodell används. Beslutet 
gäller retroaktivt från och med 2022-01-01. 

• Godkänner reviderat avtal för 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 
I det praktiska arbetet har integrationsenheten sedan en tid tillbaka varit en del 
av arbetsmarknadsenheten verksamhetsområde. Även om 
etableringsersättningen minskar, det vill säga att färre individer är berättigade 
till ersättning, återstår arbete med målgruppen tills de kan komma ut i antingen 
egen försörjning eller studier. I dagsläget bedömer enheten att det 
uppskattningsvis finns 100 personer som är öppet arbetslösa och utomeuropeiskt 
födda i respektive kommun. När arbetsmarknadsenheten slogs ihop innebar det 
ett förändrat arbetssätt då språkpraktik lyftes över. Projekt har sökts för att 
utveckla metoder och idag är hälften av deltagarna på arbetsmarknadsenheten 
utrikesfödda. Nuvarande ekonomisk modell med en differentiering mellan 
arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten medför en oförutsägbarhet i 
planeringen. Det är med denna grund samverkansnämnden arbetsmarknad den 
2 november § 52 har beslutat att från och med 2022-01-01 ha en gemensam 
ekonomi och att debiteringsmodellen gäller enligt invånarantal (1 november året 
före budgetens fastställande) även gäller för Integrationsenheten.  

Beslutet har översänts till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att 
anta samma beslut. Beträffande avtalet är det endast stycken avseende den 
tidigare debiteringsmodellen för integrationsenheten som är föremål för 



 
 
 
revidering, se paragraf 4 och 5 i avtalet. Dessa stycken föreslås tas bort i sin 
helhet. 

Efter att omsorgsutskottet beredde ärendet 2021-11-18, §109 har ett reviderat 
avtal inkommit från Svenljunga kommun, därav ny tjänsteskrivelse. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen påverkan ekonomiskt. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-09 
OU §109, 2021-11-18 
SAMA Tjänsteutlåtande 2021-12-09, 2021-12-09 
SAMA Förslag på samverkansnämnds avtal, 2021-12-09 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Omsorgssektionen 
Svenljunga kommun 

Slutinstans 
KF 

Status  
 

 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef   Utredare/Processekreterare 
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§ 109 Införliva Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten 
ekonomiskt KS/2021:579 

Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänna att Integrationsenheten införlivas i Arbetsmarknadsenheten ekonomiskt från 2022-

01-01. 
 
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 
Samverkansnämnd arbetsmarknad har beslutet att AME från och med 2022-01-01 har en gemensam 
ekonomi och att debiteringsmodellen enligt invånarantal (1 november året före budgetens 
fastställande) även gäller för Integrationsenheten.  
 
Själva arbetet utförs som en integrerad del av AME sedan länge. Fördelningen idag är  
ryckig och oförutsägbar.  
 
Även om etableringsersättningen minskar (färre individer berättigade till ersättning) så  
kvarstår en hel del arbete med målgruppen tills de kan komma ut i egen försörjning eller  
studier. Det ses idag att det finns ca 100 personer som är öppet arbetslösa och  
utomeuropeiskfödda i respektive kommun.  
 
När det valdes att slå ihop fick AME ett ändrat arbetssätt då språkpraktik lyftes över. Projekt har sökts 
för att utveckla metoder, idag är hälften av alla deltagare på AME utrikesfödda. Jobbar man inte med 
målgruppen är det mycket troligt att kostnaderna för ekonomiskt  
bistånd ökar.  

Beslutsunderlag 
Beslut SAMA 211102 
Protokoll SAMA 211102 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet. 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 

8 december 2021  

Sammanslå integrationsenheten i 

arbetsmarknadsenhetens budget från 2022  
Diarienummer: SAMA-2021-13 041  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att integrationsenheten 

sammanslås i arbetsmarknadsenhetens budget vilket innebär att samma 

debiteringsmodell används. Att beslutet retroaktivt gäller från och med 2022-01-

01.  

Kommunfullmäktige godkänner reviderat avtal för samverkansnämnd 

arbetsmarknad.    

Sammanfattning 
I det praktiska arbetet har integrationsenheten sedan en tid tillbaka varit en del av 

arbetsmarknadsenheten verksamhetsområde. Även om etableringsersättningen 

minskar, det vill säga att färre individer är berättigade till ersättning, återstår 

arbete med målgruppen tills de kan komma ut i antingen egen försörjning eller 

studier. I dagsläget bedömer enheten att det uppskattningsvis finns 100 personer 

som är öppet arbetslösa och utomeuropeiskt födda i respektive kommun.  

När arbetsmarknadsenheten slogs ihop innebar det ett förändrat arbetssätt då 

språkpraktik lyftes över. Projekt har sökts för att utveckla metoder och idag är 

hälften av deltagarna på arbetsmarknadsenheten utrikesfödda.  

Nuvarande ekonomisk modell med en differentiering mellan 

arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten medför en oförutsägbarhet i 

planeringen. Det är med denna grund samverkansnämnden arbetsmarknad  den 2 

november § 52 har beslutat att från och med 2022-01-01 ha en gemensam 

ekonomi och att debiteringsmodellen gäller enligt invånarantal (1 november året 
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före budgetens fastställande) även gäller för Integrationsenheten. Beslutet har 

översänts till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att anta samma 

beslut.  

Beträffande avtalet är det endast stycken avseende den tidigare 

debiteringsmodellen för integrationsenheten som är föremål för revidering, se 

paragraf 4 och 5 i avtalet. Dessa stycken föreslås tas bort i sin helhet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 

Samverkansnämnd arbetsmarknad protokoll 2021 -11-02 § 52 

Reviderat avtal samverkansnämnd arbetsmarknad 

Beslutet expedieras till 
Samverkansnämnd arbetsmarknad 

Arbetsmarknadsenheten 

Ekonomicheferna i båda kommunerna  

Magnus Nilsson 

Kommunchef 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Mary Andersson 

Verksamhetschef 

Arbetsmarknadsenheten 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 



 

 
 

 

  

 

Avtal Samverkansnämnd 
arbetsmarknad 

Svenljunga kommun och Tranemo kommun 
 

  

Beslutat av Kommunfullmäktige i  Svenljunga och Tranemo 

Beslutandedatum 
Svenljunga kommun 

Tranemo kommun 

Avtalet antogs:  
2015-03-23 § 38 

2015-03-30 § 21 

Avtalet gäller från 
och med 

2015-03-30 

Revideras 
Svenljunga kommun 
Tranemo kommun 

 
2022-02-07 § 
2022-02 
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Samverkansavtal gemensam 

arbetsmarknadsnämnd 
Genom följande avtal är Tranemo kommun, samverkanskommun, och Svenljunga 

kommun, värdkommun, överens om att från och med 2015-05-01 samverka i en 

gemensam nämnd, vars ändamål och verksamhet beskrivs enligt nedan. 

Den gemensamma nämnden ska benämnas samverkansnämnden arbetsmarknad. 

1 § Verksamhetsområde 
Samverkansnämndens verksamhet och arbetsformer ska reglera s i ett reglemente 

förnämnden. Reglementet ska antas av fullmäktige i de samverkande kommunerna 

enligt 6 kap. 32 § andra stycket kommunallagen. 

Samverkansnämnden arbetsmarknad ansvarar för de samverkande kommunernas 

uppgifter inom drift, utveckling och uppföljning av arbetsmarknads - och 

integrationsarbete. Med arbetsmarknadsarbete avses övergripande ansvar för 

insatser riktade mot kommunens invånare i behov av insatser som syftar till att 

stärka individens ställning i samhället genom att ge denne de verktyg som krävs för 

att nå egen försörjning. Samverkansnämnden ansvarar för att uppfylla 

kommunernas krav vid mottagning av nyanlända samt att hantera 

etableringsuppdraget. 

Verksamhet bedrivs och lokaliseras på ett sätt som garanterar tillgänglighet till 

arbetsmarknadsenhetens service för invånare i bägge kommunerna. Lokalisering av 

verksamhet ska vara sådan att invånare i bägge kommuner ges likvärdiga reella 

möjligheter at ta del av organisationens service. Även sådan verksamhet som inte 

tydligt utgår från fast lokal, t.ex. praktiksamordning, ska organiseras på ett sätt som 

säkerställer båda kommunernas invånare likvärdig tillgång till service. 

Arbetsmarknadsenheten ska löpande hålla sig informerad om fördelning av 

deltagare från de samverkande kommunerna och vid behov vidta åtgärder för att 

styra deltagande mot en fördelning som står i rimlig proportion till den relativa 

befolkningsmängden kommunerna emellan. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att kommun invånare långt från 

arbetsmarknaden närmar sig denna och uppnår egen försörjning/återgår till eller 

påbörjar studier. 

Värd kommunen ansvarar även för att ge råd och biträde i arbetsmarknadsfrågor 

samt medverka till framtagandet av relevant statistik. 
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Samverkansnämnden arbetsmarknad svarar för att inom sitt verksamhetsområde 

avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller annan nämnd i någon av samverkanskommunerna. 

Samverkansnämnden arbetsmarknad beslutar i de frågor som kommunfullmäktige i 

samverkanskommunerna i reglemente eller annan ordning delegerat till nämnden. 

Samverkansnämnden arbetsmarknad har beredningsansvaret för övergripande 

arbetsmarknadsfrågor. 

2 § Organisatorisk tillhörighet 
Samverkansnämnden arbetsmarknad ska inrättas av Svenljunga kommun som är 

värdkommun och ingå i denna kommuns organisation. 

Till nämndens förfogande ska finnas stöd från en förvaltning, som organiseras efter 

värdkommunens förvaltningsmodell. 

Kommunstyrelsen i värdkommunen ska vara arbetsgivare för den personal som 

ingår i den gemsamma organisationen. Det åligger värdkommunen att upprätthålla 

erforderliga lokaler och utrustning samt svara för erforderliga investering ar av lös 

egendom. 

Det noteras att såvida samverkanskommun har anställd tjänsteman åvilar det 

värdkommunen, enligt 6 b § lagen om anställningsskydd vid övertagande av 

verksamhet, att överta denna personal. 

Till värdkommunens förfogande ska det vid behov finnas ett kontorsutrymme i 

samverkanskommunen. Det åligger värdkommunen att aktivt arbeta så att 

verksamheten är tillgänglig för kommuninvånarna i samverkanskommunen. 

 

3 § Ledning, styrning, ställning och uppföljning 
Samverkansnämnden arbetsmarknad fattar beslut i Svenljunga kommun och 

kommunstyrelsen i värdkommunen ingår avtal för Tranemo kommuns räkning. 

Svenljunga kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en 

utomstående part kan komma att ställa inom det gemensamma 

verksamhetsområdet. 

Svenljunga kommun har regressrätt mot Tranemo kommun enligt stycket ovan. 

Kommunstyrelsen i värdkommunen ska leda och samordna verksamheten inom 

nämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen i värdkommunen ska tillse att 
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nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med vad som är föreskrivet i lag eller 

författning samt med beaktande av beslut fattade av respektive kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen i värdkommunen ska utforma och besluta om övergripande mål, 

regler, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de, av 

respektive kommunfullmäktige, fastställda målen för verksamheten efterlevs. 

Arbetsprocessen inför beslut om övergripande mål, regler, riktlinjer och ramar för 

styrning av verksamheten ska bestå av att respektive kommuns presidier i 

kommunstyrelsen gemensamt bereder förslag till beslut. 

Arbetsmarknadsenheten ska kunna redovisa att organisationens verksamhet 

kommer invånare i de samverkande kommunerna till del på ett likvärdigt sätt och 

att det faktiska deltagandet i olika typer av verksamheter/insatser står i rimlig 

proportion till kommunernas relativa befolkningsmängd. 

Kommunstyrelsen i värdkommunen ska övervaka efterlevnaden av de lagstiftningar 

som reglerar nämndens ansvarområde och med stöd av dessa meddela föreskrifter 

och beslut. 

Samverkansnämnden arbetsmarknad ska följa utvecklingen inom sitt 

verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga 

kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda 

vars verksamhet berörs. 

Utvärdering av den gemensamma organisationen ska ske fortlöpande.  

4 § Kostnadsfördelning 
Nettokostnaderna (de totala faktiska kostnaderna minskat med de totala faktiska 

intäkterna) för samverkansnämnden och organisationens verksamhet ska fördelas 

mellan kommunerna utifrån kommunernas invånarantal per den 1/11 året före 

budgetens fastställande.  

För integrationsverksamheten ska budget fastställas utifrån antalet personer som 

är inskriven i etableringen från respektive kommun på avstämningsdagen. 

Avstämning ska göras fyra gånger per år på följande datum: 31/3, 3 0/6, 30/9 och 

31/12. 

Initialkostnader för samverkan betalas enligt ovanstående kostnadsfördelning. 

Innestående kostnader och skulder i respektive kommun som härleds från tiden 

före samverkan ska regleras av respektive kommun. 
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Investeringar i den gemensamma organisationens verksamhet betalas av 

värdkommunen. Kostnaderna till följd av investeringarna betalas av 

samarbetskommunerna enligt ovanstående kostnadsfördelning. 

De eventuella kostnader som finns i nämnden eller i verksamhetens organisation 

som härleds från verksamhetsområden som faller utanför samverkan ska betalas av 

respektive kommun. 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den 

gemensamma nämnden ska betalas av den kommun som nominerat dem. 

Det åligger värdkommunen att fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed. 

Modellen för kostnadsfördelning skall följas upp per 2022-06-30 och möjlighet till 

justeringar av fördelningsmodellen skall ske i samråd mellan kommunerna. 

5 § Ersättning 
Ersättningen enligt 4 § ska betalas i form av driftbidrag till värdkommunen 

månadsvis i förskott den fjärde bankdagen efter 

kommunalskatteutbetalningsdagen . Varje månad ska 1/12 av d et årliga 

driftbidraget faktureras från värdkommunen.  

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före februari månads utgång året efter 

verksamhetsåret.   

Gällande integrationsverksamheten ska fakturering ske fyra gånger per år, 
månaden 
efter avstämningsdagen som anges i 4 § med början i februari för verksamhetsåret. 

6 § Eventuellt överskott/underskott 
Eventuellt framtida årliga överskott ska återgå till de samverkande kommunerna 

och eventuellt andra juridiska personer i enlighet med den fördelning som framgår 

av 4 §. 

Eventuellt framtida årliga underskott ska täckas av de samverkande kommunerna i 

enlighet med den fördelning som framgår av 4 §. 

 

7 § Budget och ekonomisk redovisning 
Värdkommunen ska årligen i samråd med samverkanskommunen fastställa 

årsbudget och investeringsbudget för den gemensamma organisationen. 
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Arbetsprocessen inför budget, årsredovisning och delårsbokslut ska bestå av att 

respektive kommuns presidier i kommunstyrelsen gemensamt bereder förslag till 

beslut. 

8 § Medelsförvaltning, kostnadsredovisning och 

insyn. 
Värdkommunen förvaltar organisationens medel. Samverkanskommun har rätt till 

löpande insyn i nämndens och förvaltningens arbete och redovisning. 

Värdkommunen ska löpande och på anmodan rapportera till 

samverkanskommunen hur verksamheten utvecklas och om den ekonomiska 

situationen under budgetåret. 

 

9 § Inventarier 
De inventarier som används i verksamheten i värdkommunen och 

samverkanskommunen ska tillhöra värdkommunen. Värdkommunen erhåller 

överförda inventarier. Den samverkande kommunen godkänner att samtliga 

inventarier överförs. 

10 § Försäkring 
Värdkommunen ska teckna och vidmakthålla försäkring i erforderlig omfattning för 

den gemensamma nämndens verksamhet. Det åligger värdkommunen att det finns 

ett försäkringsskydd för såväl personal som egendom (såsom egendomsförsäkring, 

ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring etc.) . 

11 § Revision och ansvarsfrihet 
Samverkansnämnden arbetsmarknad och värdkommunens förvaltning av 

verksamheten ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 

kommunerna. 

Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfull mäktige i var och en av de 

samverkande kommunerna. 

12 § Arkiv 
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs 

från och med 2015-05-01 i samverkansnämnden arbetsmarknads verksamhet. 
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Värdkommunen är ansvarig för vård och förvaring av verksamhetens 

arkivhandlingar enligt Svenljunga kommuns arkivreglemente. 

Arkivansvar för handlingar från tiden före 2015-05-01 kvarligger på var och en av de 

samverkande kommunerna. Samverkansnämnden arbetsmarknad ska ha 

obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. Vid behov ska äldre akter/handlingar 

digitaliseras/överföras till värdkommunen. I det fall akter/handlingar överförs till 

värdkommunen övergår också arkivansvaret för dessa akter/handlingar. 

Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen ska ständigt 

hållas ajour. 

Arkivet ska organiseras så att det vid ett eventuellt upphörande av samarbetet går 

att överlåta akter till samverkanskommun. 

Värdkommunen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 

av personuppgifter som sker i samverkansnämnden arbetsmarknads verksamhet.  

13 § Sammansättning 
Samverkansnämnden arbetsmarknad består av fyra ledamöter och fyra ersättare 

varav kommunerna vardera utser två ledamöter och två ersättare. Ledamöterna 

och ersättarna i nämnden väljs för en mandatperiod. 

Samverkansnämnden arbetsmarknad 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. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Posten som ordförande bör rotera per mandatperiod mellan kommunerna i följande 

ordning, Tranemo och Svenljunga om inte kommunerna är överens om annat. På 

samma sätt bör posten som vice ordförande rotera i ordningen Svenljunga och 

Tranemo. 

Samverkansnämnden arbetsmarknad ska inte ha något utskott. 

Samverkansnämnden arbetsmarknad ska ha ett presidium som består av ordförande 

och vice ordförande. 

14 § Omförhandling av avtalet 
Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt förändras på påtagligt 

sätt ska avtalet omförhandlas. Om arbetsmarknadsenheten inte kan redovisa att 

organisationens verksamhet kommer invånare i de samverkande kommunerna till 

del på ett likvärdigt sätt och att det faktiska deltagandet i olika typer av 
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verksamheter/insatser inte står i rimlig proportion till kommunernas relativa 

befolkningsmängd ska kostnadsfördelningen omförhandlas. Nya villkor träder i 

kraft. Ett år därefter eller vid en tidigare tidpunkt om parterna är överens. 

Omförhandling av avtal och reglemente ska godkännas av respektive 

kommunfullmäktige. 

15 § Avtalets giltighet och uppsägning 
Avtal gäller från 2015-05-01 under förutsättning att det godkänts av respektive 

kommunfullmäktige och därefter undertecknats av behörig firmatecknare. Avtalet 

är gällande till och med 2022-12-31 (sammanfaller med förtroendevaldas 

mandatperiod) , därefter förlängs avtalet med en mandatperiod i taget om det inte 

sagts upp. 

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen till samtliga parter minst arton månader 

före avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan. 

Uppsägningstiden om arton månader ska ses mot bakgrund av att kommunerna ska 

få rimlig tid för att anpassa sina personalresurser och lokaler. 

16 § Samarbetets upphörande 
I det fall samarbetet upphör fördelas avvecklingskostnaderna, innestående 

kostnader och skulder enligt fördelningen i 4 §. 

Egendom som anskaffats tillhör värdkommunen. Vid upphörande av avtalet ersätts 

samverkanskommun enligt fördelningen i 4 § för den egendomen som anskaffats. 

Egendomen ska värderas till dess bokförda värde. 

Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det de 

samverkande kommunerna att vid avtalets upphörande erbjuda den gemensamma 

organisationens anställda företräde till anställning. 

Det åvilar värdkommunen att till samverkanskommunen överlämna akter och 

register vid samarbetets upphörande. 

17 § Tvist 
Vid tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta 

avtal ska parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om 

samförstånd inte uppnås, rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål 

hänskjuta frågan till kommunstyrelsen i värdkommunen för särskilt 

förlikningsförfarande. Om förlikning inte kan uppnås ska tvisten slutligt avgöras av 
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allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga inom vilken värdkommunen är 

belägen ska utgöra första instans. 

18 § Force Majeure 
Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande 

hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt 

att dessa händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av 

exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.  

För Tranemo kommun  

2022-02- 

För Svenljunga kommun 

2022-02- 

 

………………………………… ………………………………… 

Anders Brolin 

Kommunstyrelsens  

ordförande 

     

Kommunstyrelsens 

ordförande 

 
 

 

………………………………… ………………………………… 

Carita Brovall Magnus Nilsson 

Kommunchef Kommunchef 

 

 
 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2021-12-21 
Dnr: KS/2021:86 
 
 

Överlämning av beredningsuppdrag 

 
Sammanfattning av ärendet 
En tillfällig arvodesberedning med representant från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige, utsågs av kommunfullmäktige 2021-03-15 
(§45). 
Vid samma sammanträde fick beredningen sitt uppdrag. 

Uppdraget i sin helhet löd, 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att en tillfällig beredning utses för att ta 
fram ett arvodesreglemente för förtroendevalda samt att göra en utvärdering av 
Tranemo kommuns Regler, med förtydliganden, för ersättningar och arvoden för 
förtroendevalda i Tranemo kommun 2019 - 2022 som ska ske inför nästa 
mandatperiod.  

I beredningens uppdrag ingår även att utvärdera nuvarande förläggning av 
befintliga mötesdagar och analysera om dessa fortfarande är aktuella eller 
behöver anpassas med riksdag och region. Ersättningar för digitalt arbete ska 
belysas liksom den nya beredningsstrukturen. 

På grund av uppdragets art behöver inga medborgardialoger genomföras. 
Däremot kan grundläggande diskussioner med och inom partigrupperna 
behövas samt en omvärldsbevakning genomföras 

Därutöver har fullmäktiges presidie gett beredningen i uppdrag att se över 
nuvarande regler kring omställningsstöd för förtroendevalda. 

Beredningens arbete 
Beredningen har sitt uppstartsmöte 2021-04-13, då tas följande beslut, 
- Partigruppsförankringar ska genomföras. 
- Intervjuer ska genomföras med arvoderade förtroendevalda. 
- Enkät till samtliga förtroendevalda ska genomföras. 
- Omvärldsbevakning ska genomföras. 



 
 
 
Under juni 2021 genomfördes en enkät till alla förtroendevalda, svarsfrekvensen 
blev 48,3%. Dessutom genomfördes omvärldsbevakningar och partiförankringar. 

Under hösten 2021 genomförde beredningen intervjuer/dialogträffar med 
kommunstyrelsens presidie, kommunfullmäktiges presidie, valnämndens vice 
ordförande, ordföringarna för omsorgsutskottet och lärandeutskottet, tf. 
ordförande för Tranemo Utvecklings AB (TUAB) och TranemoBostäders presidie 
samt beredningsledarna för Äldreberedningen och Demokrati- och 
visionsberedningen. 

Beredningen har också genomfört en omvärldsbevakning av närliggande 
kommuner gällande de politiska arvodena och beredningen har även undersökt 
kostnaden för politiska arvoden och ersättningar i Tranemo kommun.  

Inkomna synpunkter från dialogträffarna, enkätundersökningen och 
partiförankringarna samt underlag från omvärldsbevakningen har vägts 
samman. 

November 2021 har beredningen tagit fram ett förslag som överlämnas till 
presidiet. 

Ekonomisk påverkan 
Antas det reviderade arvodesreglementet som beredningen förslår kommer det 
ge en ekonomisk påverkan kopplat till höjt timarvode. Beredningen föreslår att 
timarvodes ska räknas upp från 0,283% till 0,3% av 85% av inkomstbasbeloppet 
(IKB) vilket genererar enligt beräkning på 2021s IKB ett timarvode från 164 kr till 
ca 174 kr. 

Beredningen föreslår att avskaffa inläsningsarvode och istället ge 2,5x timarvodet 
första timman på sammanträdet. Detta genererar en ökad kostnad på 296 766kr.  
 
Beredningen föreslår även en höjning av årsarvodet för ställföreträdande 
beredningsledare från 2% till 7% vilket genererar en ökad kostnad på 34 782kr 
beräknat på 2021 års kostnader. 

Den totala kostnadsökningen utifrån förslaget är 382 704kr. 

Barnkonventionen  
Beredningens förslag på reglemente kan på ett sätt möjliggöra för 
förtroendevalda i alla åldrar eller stadier i livet att engagera sig politiskt. 
Förslaget möjliggör det även att kombinera förtroendeuppdrag med arbete.  
Den demokratiska aspekten ökar när fler ges möjligheten till att engagera sig 



 
 
 
politiskt och detta ger en positiv påverkan på våra barn i samhället då fler 
synsätt blir hörda i det politiska rummet. 

Beslutsunderlag 
Överlämning av uppdrag 
Överlämningsprotokoll Arvodesberedningen 
Förslag ”Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026” 
Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026, bilaga A och B 
Konsekvensbedömning byte av sammanträdesdag 
Bilaga till KFs presidie 

Beredningens förslag till beslut 
• Antar Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–

2026 med bilagan ”Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026”. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera 
kommande politikerplattform med exempel på tillämpning av 
arvodesreglerna. 

• Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar. 

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. 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Medborgarservice- och processtöd 
Lönefunktionen 
Ekonomifunktionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 



 
 
 
Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
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§ 13 Beredningsuppdrag - Revidering av regler för politiska arvoden 
KS/2021:86 

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet och sakprövning som sin egen. 

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 utsåg 2021-03-15, §45 en tillfällig beredning som vid samma 
sammanträde, §53 fick i uppdrag att ta fram ett arvodesreglemente för förtroendevalda samt 
utvärdera förläggning av befintliga mötesdagar. Utöver detta har beredningen fått i uppdrag 
av fullmäktiges presidie se över nuvarande regler kring omställningsstöd för 
förtroendevalda. 

Beredningen har arbetat fram Arvodesreglemente – Regler med förtydligande för ersättningar och 
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun samt Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–
2026, bilaga A och B. 

Beredningen har även efter utvärdering av förläggning av mötesdagar tagit fram ett förslag 
på förändring av mötesdag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i dialog 
med förvaltningen sett över regler för omställningsstöd. 

Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi samt 
sakprövning. 

Laglighet 
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med gällande 
lagstiftning. 

Ekonomi 
Beredningen förslår att samtliga arvodes räknas om årligen enligt det beslutade 
inkomstbasbeloppet (IKB) istället för att ersättningen ska justeras efter den genomsnittliga 
procentuella lönejusteringen för kommunens tjänstepersoner. Även grundnivån beräknas 
utifrån IKB. 
Enligt förslaget har timarvodet höjts, ett politiskt uppdrag får en ökad tjänstgöringsgrad och 
inläsningsarvodet ersätts med extra ersättning (x2,5) första sammanträdestimman.  
Kostnadsökningen för avskaffning av inläsningsarvode och istället ge x2,5 timarvodet första 
sammanträdestimman beräknas till 296 766 kr.  
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Flertalet förtroendevalda har hittills inte begärt inläsningsarvoden på sammanträden, vilket 
gör att med beredningens förslag kommer denna kostnad höjas då ersättningen utbetalas 
automatiskt. 

Höjningen av årsarvodet för ställföreträdande beredningsledare genererar en ökad kostnad 
på 34 782 kr enligt 2021 års siffror. 
Utöver det tillkommer det ökade kostnader för det höjda timarvodet vilket är 10kr/h 
beräknat på 2021 års siffror. 
Den totala kostnadsökningen utifrån beredningens förslag är 382 704 kr.  

Förvaltningen menar att en förutsättning för att höjda arvoden ska kunna införas till 
mandatperiod 2023–2026 är att det ges tillkommande medel i budgeten. 

Sakprövning 
Förvaltningen anser att de förändringar som gjorts i arvodesreglementet är positiva och ger 
en tydligare och mer rättvis ersättning för den tid och det arbete som förtroendevalda i 
Tranemo kommun lägger ned på sitt uppdrag. Förslaget ligger i linje med förvaltningens 
önskan om att Tranemo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Förvaltningen förslår att  

- anta Arvodesreglementet – Regler med förtydligande för ersättningar och arvoden för 
förtroendevalda i Tranemo kommun med Politikerarvoden i Tranemo kommun 2019–2022, 
bilaga A och B. 

- Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet. 
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövan gör att det säkerställs en 
god kvalité i underlaget och som ska behandlas politiskt.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från förvaltningen 2 
AU §192, 2021-12-09 
Överlämning av beredningsuppdrag 2 
Protokoll överlämning arvodesberedningen 
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 
Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023-2026, bilaga A och B 
Bilaga till KFs presidie 
Konsekvensbedömning byte av sammanträdesdag 
Yttrande fullmäktiges presidie, arvodesberedning 
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Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Slutinstans 
Förvaltningens yttrande – KS 
Överlämning av beredningsuppdrag - KF 

Status  
Pågående 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2021-12-21 
Dnr: KS/2021:86 
 
 

Yttrande från förvaltningen 2 

Förslag till beslut 
• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och 

sakprövning som sin egen. 

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 utsåg 2021-03-15, §45 en tillfällig beredning som vid samma 
sammanträde, §53 fick i uppdrag att ta fram ett arvodesreglemente för 
förtroendevalda samt utvärdera förläggning av befintliga mötesdagar. Utöver 
detta har beredningen fått i uppdrag av fullmäktiges presidie se över nuvarande 
regler kring omställningsstöd för förtroendevalda. 

Beredningen har arbetat fram Arvodesreglemente – Regler med förtydligande för 
ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun samt Politikerarvoden i 
Tranemo kommun 2023–2026, bilaga A och B. 

Beredningen har även efter utvärdering av förläggning av mötesdagar tagit fram 
ett förslag på förändring av mötesdag för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt i dialog med förvaltningen sett över regler för 
omställningsstöd. 

Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi 
samt sakprövning. 

Laglighet 
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med 
gällande lagstiftning. 

Ekonomi 
Beredningen förslår att samtliga arvodes räknas om årligen enligt det beslutade 
inkomstbasbeloppet (IKB) istället för att ersättningen ska justeras efter den 



 
 
 
genomsnittliga procentuella lönejusteringen för kommunens tjänstepersoner. 
Även grundnivån beräknas utifrån IKB. 
Enligt förslaget har timarvodet höjts, ett politiskt uppdrag får en ökad 
tjänstgöringsgrad och inläsningsarvodet ersätts med extra ersättning (x2,5) första 
sammanträdestimman.  
Kostnadsökningen för avskaffning av inläsningsarvode och istället ge x2,5 
timarvodet första sammanträdestimman beräknas till 296 766 kr.  

Flertalet förtroendevalda har hittills inte begärt inläsningsarvoden på 
sammanträden, vilket gör att med beredningens förslag kommer denna kostnad 
höjas då ersättningen utbetalas automatiskt. 

Höjningen av årsarvodet för ställföreträdande beredningsledare genererar en 
ökad kostnad på 34 782 kr enligt 2021 års siffror. 
Utöver det tillkommer det ökade kostnader för det höjda timarvodet vilket är 
10kr/h beräknat på 2021 års siffror. 
Den totala kostnadsökningen utifrån beredningens förslag är 382 704 kr.  

Förvaltningen menar att en förutsättning för att höjda arvoden ska kunna införas 
till mandatperiod 2023–2026 är att det ges tillkommande medel i budgeten. 

Sakprövning 
Förvaltningen anser att de förändringar som gjorts i arvodesreglementet är 
positiva och ger en tydligare och mer rättvis ersättning för den tid och det arbete 
som förtroendevalda i Tranemo kommun lägger ned på sitt uppdrag. Förslaget 
ligger i linje med förvaltningens önskan om att Tranemo kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

Förvaltningen förslår att  

- anta Arvodesreglementet – Regler med förtydligande för ersättningar och 
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun med Politikerarvoden i 
Tranemo kommun 2019–2022, bilaga A och B. 

- Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet. 
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövan gör att det 
säkerställs en god kvalité i underlaget och som ska behandlas politiskt.  



 
 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande från förvaltningen 2021-11-23 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Slutinstans 
Förvaltningens yttrande – KS 
Överlämning av beredningsuppdrag - KF 

Status  
 

 
 

 

 

Carita Brovall    Kajsa Montan 

Kommunchef   Funktionschef 
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§ 192 Beredningsuppdrag - Revidering av regler för politiska arvoden 
KS/2021:86 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet och sakprövning som sin egen. 

Allmänna utskottets beslut 
• Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ekonomiskt underlag inför 

kommunstyrelsens 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 
Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-15, §45 en tillfällig beredning som vid samma 
sammanträde, §53 fick i uppdrag att ta fram ett arvodesreglemente för förtroendevalda samt 
utvärdera förläggning av befintliga mötesdagar. Utöver detta har beredningen fått i uppdrag 
av fullmäktiges presidie se över nuvarande regler kring omställningsstöd för 
förtroendevalda. 

Beredningen har arbetat fram Arvodesreglemente – Regler med förtydligande för ersättningar och 
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun samt Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–
2026, bilaga A och B. 

Beredningen har även efter utvärdering av förläggning av mötesdagar tagit fram ett förslag 
på förändring av mötesdag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i dialog 
med förvaltningen sett över regler för omställningsstöd. 

Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi samt 
sakprövning. 

Laglighet 
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med gällande 
lagstiftning. 

Sakprövning 
Förvaltningen anser att de förändringar som gjorts i arvodesreglementet är positiva och ger 
en tydligare och mer rättvis ersättning för den tid och det arbete som förtroendevalda i 
Tranemo kommun lägger ned på sitt uppdrag. Förslaget ligger i linje med förvaltningens 
önskan om att Tranemo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
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Förvaltningen förslår att  

- anta Arvodesreglementet – Regler med förtydligande för ersättningar och arvoden för 
förtroendevalda i Tranemo kommun med Politikerarvoden i Tranemo kommun 2019–2022, 
bilaga A och B. 

- Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet. 
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövan gör att det säkerställs en 
god kvalité i underlaget och som ska behandlas politiskt.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från förvaltningen 2021-11-23 
Överlämning av beredningsuppdrag 
Protokoll överlämning arvodesberedningen 
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 
Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023-2026, bilaga A och B 
Bilaga till KFs presidie 
Konsekvensbedömning byte av sammanträdesdag 
Yttrande fullmäktiges presidie, arvodesberedning 

Föredragning och debatt 
Funktionschef Kajsa Montan och processekreterare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar 
ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Slutinstans 
Förvaltningens yttrande – KS 
Överlämning av beredningsuppdrag - KF 

Status  
Kommunstyrelsen 
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Plats Torparummet, Kommunkontoret i Tranemo 
Tid 15.00 – 17.00  
 

Närvarande Beslutande   
Ann-Christine Simonsson (C), beredningsledare 
Åke Karlsson (S), ställföreträdande beredningsledare 
Gunilla Blomgren (L) 
Per Simonson (KD) 
Ulf Nyberg (M) 
Christin Stormvall (V) 
Ivan Letth (SD)  
 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 
Sara Buss, Lönekonsult 
Kajsa Montan, funktionschef 

  

Paragrafer §1 - §2 

Utses att justera Åke Karlsson (S) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 
 

Sekreterare Protokollet justeras digitalt 
Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Mötesordförande Protokollet justeras digitalt 
Ann-Christine Simonsson (C) 

Justeringsperson Protokollet justeras digitalt 
Åke Karlsson (S)  
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ANSLAG/BEVIS  

Organ Arvodesberedningen 

Sammanträdesdatum 2021-11-22 

Anslaget under tiden 2021-11-25 – 2021-12-17 

Förvaringsplats för protokoll, Kommunkontoret Tranemo 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag   

Underskrift  Protokollet justeras digitalt                    
Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§1 Val av justerare 
 
Arvodesberedningens beslut 

• Utser Åke Karlsson (S) till att justera protokollet. 
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§2 Överlämnande av uppdrag 
 

Arvodesberedningens beslut 

• Överlämnar framtaget förslag på Arvodesreglemente för förtroendevalda Tranemo 
kommun 2023–2026, inklusive bilagor, till kommunfullmäktiges presidium. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den tillfälliga arvodesberedningen tillsattes av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§ 45) och 
fick vid samma sammanträde (§53) i uppdrag av kommunfullmäktige att göra den större 
utvärderingen av arvoden, som ska ske inför nästa mandatperiod. 
Beredningen lämnar nu över sitt uppdrag för beslut. 

 

Beslutsunderlag  

Överlämning av uppdrag 
Överlämningsprotokoll Arvodesberedningen 
Förslag ”Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026” 
Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026, bilaga A och B 
Konsekvensbedömning byte av sammanträdesdag 
Bilaga till KFs presidie 

 
 

 

Status 

Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunchefen 
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Styrdokument 
Handlingstyp: Arvodesreglemente - Regler, med förtydliganden, för ersättningar och 
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 
Diarienummer: KS/2021:86 
Beslutas av: Kommunfullmäktige 
Fastställelsedatum:  
Dokumentansvarig: Servicesektionen 
Reviderad:  
Följs upp av: Kanslifunktionen 
 
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. 
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1 Inledning  

Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda ska vara rimliga och upplevas 
rättvisa. Regler ska vara tydliga och lätta att tolka. Syftet med ersättningar och arvoden är 
att göra det möjligt för förtroendevalda att, oavsett yrke, ålder, bostadsort, 
familjesituation m.m. kunna tacka ja till ett uppdrag. Dessutom ska den förtroendevalde 
kunna känna att hens insats för samhället värderas.  
Arvodesregler ska i möjligaste mån anpassas till det moderna yrkeslivet och till digitala 
lösningar, samtidigt som de ska vara öppna, transparenta och kontrollerbara.  
Det är svårt att skapa ett regelverk som tillgodoser allas behov, vissa generella 
förenklingar är nödvändiga för att regelverket ska fungera. 
För att den förtroendevalde lättare ska kunna förhålla sig till regelverket (och för att 
allmänhet och media ska ha en inblick) skapas en ”politikerplattform” på kommunens 
hemsida, där mer konkreta exempel på hur reglerna ska tolkas ges. 
 

Dessa regler ersätter tidigare regler för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i 
Tranemo kommun, vilka antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, § 173 samt 
reviderades 2014-06-16, § 57 och 2014-12-15, § 158. Reviderades senast 2018-06-11 § 62. 

2 Regler, med förtydliganden, för ersättningar och 
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun 
2019–2022  

2.1 Tillämpningsområden 
Bestämmelserna tillämpas på: 

1.       Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, beredningar och 
utskott. 

2.       Förtroendevald som utsetts av kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
eller nämnd/beredning/utskott. 

• I samarbetsorgan med andra myndigheter, organisationer eller motsvarande 

• I interna samrådsorgan, partsammansatta organ eller motsvarande 

• Som kommunens representant vid bolagsstämmor, förbundsstämmor o dyl. 

• Som kommunens representant i samband med särskilda uppdrag. 

3.       Kommunens revisorer. 

4. Gruppledare 

5. Partiernas säkerhetsansvariga 
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2.2 Tolkning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott tolkar och granskar tillämpningen av dessa regler. 
Vid tolkningstillfället deltar kommunjurist. 
Alla utskottets beslut ska delges (avidentifierade) kommunstyrelsen vid 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

2.3 Ersättningsformer 
Ersättning kan utbetalas i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
inläsningsarvode, resekostnadsersättning, färdtidsersättning samt ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och ekonomiska förmåner, dessutom kan ersättning utbetalas för vissa 
kostnader i samband med utövandet av uppdragen (se 2.5.6 Ersättning för övriga 
kostnader) 

2.4 Hel- och deltidsarvode 
Hel- och deltidsarvodet beräknas från en av kommunfullmäktige beslutad grundnivå (för 
närvarande 85% av Inkomstbasbeloppet (IKB) – beskrivs också i arvodesbilagan). 

Kommunstyrelsens ordförande arvoderas till 100% av grundnivån. 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande arvoderas till 80 % av grundnivån. 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande arvoderas till 45% av grundnivån. 

Ovanstående förtroendevalda har stationeringsort Tranemo. 

Arvodet till förtroendevald med ersättning på 40 % eller mer av grundnivån innefattar 
alla arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som 
har samband med angivet uppdrag eller som utförts på uppdrag av styrelsen/nämnden. 

I ovan angivet arvode för kommunstyrelsens ordförande och de båda vice ordförandena 
ingår ledamotskap i kommunstyrelsen, i något av kommunstyrelsens utskott, styrelsen 
för kommunens moderbolag, ledningsgrupper och olika samverkansorgan med andra 
kommuner samt eventuellt ledamotskap i kommunfullmäktige. 

Hel- eller deltidsarvoderade har rätt till ledighet i den utsträckning som uppdraget 
medger med 30 arbetsdagar per år utan att arvodet reduceras. 

Om en hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald blir sjukskriven för en 
sammanhängande längre tid än 30 dagar ska en ersättare utses. Arvodet utbetalas då till 
den som går in och ersätter den förtroendevalde fram till dess att sjukskrivningen upphör 
och hen kan fullgöra sitt uppdrag igen. Vid föräldraledighet som planeras för 
sammanhängande längre tid än 30 dagar ska samma regel gälla. 

Tjänstgör hel- och deltidsarvoderad förtroendevalda i andra centrala, regionala eller 
lokala funktioner för vilka förordnandet skett av kommun, SKR eller Boråsregionens 
kommunalförbund har den förtroendevalde rätt till eventuellt kompletterande arvode 
från berörda organ för dessa uppdrag. 

Vid heltidsarvoderads frånvaro för att fullgöra andra politiska uppdrag ska avdrag på 
arvode ska göras.  
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2.5 Övriga förtroendevalda 

2.5.1 Årsarvoden 
Årsarvoden utbetalas till kommunala förtroendevalda enligt bilaga A. Årsarvodet avser 
uppdraget i och för den nämnd eller motsvarande för vilket årsarvodet utbetalas och 
inkluderar samtliga uppdrag som har direkt samband med detta. Årsarvodet omfattar 
INTE andra kommunala uppdrag som förtroendevald innehar. 

Årsarvoderade har rätt till ledighet i den utsträckning som uppdraget medger med 30 
arbetsdagar per år utan att arvodet reduceras. 

I årsarvode till ordförande/vice ordförande/motsvarande inkluderas ersättning för bl. a. 
följande arbete: 

• att leda nämndens, utskottets eller beredningens verksamhet 

• att följa kommunförvaltningens arbete. 

• överläggningar med förvaltningschefen/sektionschefen eller motsvarande och 
förvaltningen i övrigt 

• överläggningar med myndigheter samt med övriga kommunala organ. 

• genomgång/beredning inför sammanträde/förrättning, besiktning och dylikt 

• representera nämnden i kontakter med massmedia och allmänheten samt vid 
uppvaktningar och dylikt. 

• övriga uppdrag som nämnden, utskottet, eller beredningen kan besluta om. 

• protokolljustering. 

• Inläsning av handlingar 

Tjänstgör årsarvoderade förtroendevalda i andra centrala, regionala eller lokala 
funktioner för vilka förordnande skett av kommunen, SKL eller Boråsregionens 
kommunalförbund har den förtroendevalde rätt till eventuellt kompletterande arvode 
från berörda organ för dessa uppdrag. 

Förtydligande: med betydande del av heltid skall enligt förarbetena till gällande 
kommunallag förstås uppdrag omfattande 40% av heltid eller mer. När en 
förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 
40% men där den sammanlagda procentsatsen omfattar 40% eller mer skall dessa 
förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. 
Se vidare på kommunens politikerplattform. 
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2.5.2 Sammanträdes/förrättningsarvode 
Alla med arvode under 40 % och ledamot utsedd av kommunstyrelsen har rätt till 
sammanträdes/förrättningsarvode. Med förrättning avses i dessa bestämmelser 
deltagande i: 

• sammanträde som ledamot i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, 
kommunstyrelse och övriga nämnder, utskott, revisorernas sammanträden samt 
sammanträden med utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper. 

• kurs, konferens, kongress, studiebesök, studieresa, informationsmöte, 
sammanträde med utomstående myndighet eller organisation eller liknande som 
rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala uppdraget, efter vederbörligt beslut. 

• fullgörande av granskning inom ramen för revisionsuppdrag. 

• Sammanträde eller motsvarande med företrädare för annat kommunalt organ än 
det den förtroendevalde själv tillhör. 

 

Sammanträdes/förrättnings- och protokolljusteringsarvode utbetalas enligt bilaga B. 

Vid sjukskrivning eller föräldraledighet sammanhängande längre än 30 dagar gäller 
samma regler som för hel- och deltidsarvoderade (se 2.4 Hel- och deltidsarvode). 
  

 

2.5.3 Inläsnings- och förberedelsearvode 
För sammanträden utgår ett arvode för inläsning och/eller förberedelse enligt bilaga B. 

Förtydligande: För att förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ekonomiska förmåner skall utbetalas vid deltagande i kurs/konferens eller motsvarande 
krävs beslut om deltagande enligt gällande delegationsordning. Beslut om deltagande 
kan inte fattas efter att kursen/konferensen motsv. är genomförd. 
Sammanträdesarvode/förrättningsarvode utgår för den tid som 
sammanträdet/förrättningen pågår. 
Se vidare på kommunens politikerplattform. 
 

Förtydligande: Vid sammanträde/förrättning noteras uppgift om deltagande 
i sammanträde/förrättning av sekreteraren i respektive nämnd/styrelse. 

Om protokoll inte förs ska minnesanteckning föras från sammanträdet som 
innehåller uppgift om datum, tidsåtgång, närvarande och 
sammanträdesändamål. Uppgifterna ska styrkas av fungerande ordförande. 

Se vidare på kommunens politikerplattform. 
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2.5.4 Färdtidsersättning 
Vid förrättning inklusive deltagande i kurs/konferens utanför kommunen utgår 
färdtidsersättning enligt bilaga B. 

2.5.5 Förlorad arbetsinkomst och förlorade ekonomiska förmåner 
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska 
förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.  

I speciella fall, där ersättning för förlorad arbetsinkomst krävs för längre tid än 
förrättningen + skälig restid, ska särskilt intyg bifogas och bedömning av rimlighet göras. 
(se 2.2 Tolkning). 

Förutom förlorad lön, pensions- och semesterförmåner ersätts också de förlorade 
socialförsäkringsrättsliga ersättningarna så som arbetslöshetsersättning och 
föräldrapenning. Inkomstuppgift skall på eget initiativ snarast lämnas till kommunens 
HR-funktion vid påbörjat uppdrag samt vid varje förändring av inkomsten. Ersättning 
för förlorad arbetsinkomst ersätts fr.o.m. att inkomstuppgift lämnats till HR-funktionen. 
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. 

När kurs/konferens ställs in med mycket kort varsel kan ersättning för förlorad 
arbetsinkomst ges om den förtroendevalde lämnar intyg på löneavdrag. Likaså när ett 
planerat möte med angiven mötestid blir mycket kortare än vad som angivits och då 
förtroendevald inte kan återgå till arbete (vikarie inkallad, lång resväg till arbetsplats 
m.m.). 

 

 

Förtydligande: Förutsättningen för att arvode för inläsning och/eller förberedelse inför 
sammanträde skall utgå är att den förtroendevalde har erhållit handlingar som skall läsas 
in eller skall ta del av annat material inför sammanträdet. Inläsnings-/förberedelsearvode 
utbetalas inte till årsarvoderad förtroendevald för sammanträde i ”egen” nämnd/utskott. 

Förtydligande: Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har 
förlorat arbetsinkomster och ekonomiska förmåner. En förtroendevald som tagit partiell 
och generell tjänstledighet har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ekonomiska förmåner. 
Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten. Kan den 
förtroendevalde inte styrka förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner på sätt 
som kommunen begär, blir den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning 
hunnit betalas ut. 

Förtroendevald som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40% eller 
mer) har inte rätt till ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de 
förlorar på grund av uppdragen. 
Se vidare på kommunens politikerplattform. 
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Egna företagare, fria yrkesutövare och förtroendevalda som fritt disponerar sin arbetstid 
ersätts med ett timbelopp som utgår från den till försäkringskassan registrerade 
årsinkomsten i förhållande till den registrerade årsarbetstiden dock inte under beslutad 
lägsta ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt bilaga B. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om 
förtroendevald visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar utgår ersättning 
även för denna tid. Intyg om detta skall lämnas samtidigt med begäran om ersättning. 

 

2.5.6 Ersättning för övriga kostnader 
För andra extra kostnader, t.ex. barntillsyn, avbytartjänst, funktionshindrads särskilda 
kostnader utbetalas ersättning under förutsättning att den förtroendevalde kan verifiera 
kostnaden. 

2.5.7 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för kommunen i 
så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar är 
berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen.  

 

2.5.8 Resekostnadsersättning och traktamente 
Vid sammanträde och förrättning inom eller utom kommunen utbetalas reseersättning 
till förtroendevald som har mer än 5 km mellan sin fasta bostad alt. arbetsplatsen och 
sammanträdesplatsen. 

Traktamente samt ersättning för övriga resekostnader och vid sammanträde, 
förrättningar eller andra uppdrag utbetalas enligt de grunder som fastställts för 
kommunens arbetstagare. I de fall tåg, hyrbil, buss eller flyg använts skall biljetter 
beställas genom kanslifunktionen. 

Förtydligande: Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid; uttag av flextid, 
semester etc., föreligger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ekonomiska förmåner. Det innebär också att en förtroendevald som byter arbetspass 
för att få ledig tid när den förtroendevalde har ett uppdrag för kommunen inte har rätt 
till ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. En förtroendevald 
som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs 
på ”ledig tid” och därför inte föranleder något löneavdrag har inte heller rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner.  

Se vidare på kommunens politikerplattform. 

Förtydligande: För att pröva rätten till ersättning för förlorad semesterförmån krävs 
begäran från den förtroendevalde. Begäran skall vara styrkt av arbetsgivare.  

Förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40%) 
har inte rätt till ersättning för förlorade semesterförmåner.   

Se vidare på kommunens politikerplattform. 
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3 Gruppledare 

Varje parti, representerat i kommunfullmäktige, ska utse en gruppledare som har till 
uppgift att hålla samman partigruppen och vara talesperson och kontaktperson för 
partigruppen.  

Gruppledaren har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning 
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till förvaltningen.  
Gruppledarens rätt till årsarvode upphör den dag då partiet anmäler en annan 
gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare.  

När gruppledare blir kallad till överläggning med förvaltning eller fullmäktiges presidie 
utgår timarvode. 

4 Uppräkning 

Samtliga arvoden räknas om årligen enligt det beslutade inkomstbasbeloppet (IKB). 
Grundnivån utgör 85 % av inkomstbasbeloppet. 

5 Frånvaro 

För årsarvoderad såväl som hel- och deltidsarvoderad förtroendevald som är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid som överstiger 1 månad ska 
arvodet minskas i motsvarande mån. 

6 Utbetalning 

Begäran om arvode och andra ersättningar lämnas in månadsvis. Utbetalning sker 
månadsvis. Arvode utbetalas månaden efter förrättningen under förutsättning att korrekt 
ifyllt underlag, vederbörligen attesterat, inlämnas till HR-funktionen senast den 10:e i 
månaden efter förrättningen. 

7 Pensionsbestämmelser Bestämmelser för 
omställningsstöd och pension  

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tranemo kommun. 

För förtroendevalda gäller ”bestämmelserna om Omställningsstöd och Pension för 
Förtroendevalda (OPF-KL)”.  
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Avtalet innefattar samtliga förtroendevalda som avses i KL 4 kap 1§.  
För att se särskilda bestämmelser se kommunfullmäktige antagna avtal om 
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda. 
”Pensionsbestämmelser” samtliga förtroendevalda, oavsett uppdragets omfattning, gäller 
avtalets ”Pensionsbestämmelser”.  
Bestämmelserna om ”Omställningsstöd” gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del 
av heltid, med sammanlagt minst 40% av heltid.  

Pensionsavtalet PBF gäller för vissa förtroendevalda med minst 40% av grundnivån i 
förtroendeuppdraget.  

 

 

8 Digitala sammanträden och digital justering 

Kommunfullmäktige kan besluta om ett sammanträde kan ske digitalt eller delvis 
digitalt. Förtroendevalda som deltar på sammanträden digitalt blir arvoderade likt de 
förtroendevalda som deltar fysiskt på sammanträdet. 
Regler kring digitalt deltagande regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning.  

 
Digital justering ska göras inom fastställd tid för att ersättning ska kunna utgå. 

9 Preskriptionstid 

Begäran om arvode och andra ersättningar lämnas in månadsvis. 

Ersättningskrav för en aktivitet som är äldre än ett år avslås/utbetalas ej. 

Tillämpningsanvisning 

OPF-KL är utformad för att tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera 
uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i dels omställningsstöd dels pensionsbestämmelser. Bestämmelserna 
gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare eller tidigare avgått 
med rätt till visstidspension, annan egen pensionsförmån, avgångsersättning eller 
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF att gälla.  
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10 Övrigt 

Det är varje enskild förtroendevalds ansvar att vara väl insatt i gällande 
arvodesbestämmelser, och snarast på eget initiativ anmäla förändring som påverkar 
arvoden och andra ersättningar till arvodesansvarig på personalfunktionen. 

En förtroendevalds sammanlagda ersättning av arvoden och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från Tranemo kommun, exklusive ersättning från helägda kommunala 
bolag, får inte överstiga grundnivån enligt bilaga A. 

Ett felaktigt utbetalt arvode skall återbetalas. 

 



 

 

  
Datum: 2021-11-22 
Dnr: KS/2021:86  
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Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026, 
bilaga A (revideras enligt grundnivå 202X) 
 

Samtliga arvoden utgår från det årligen, statligt beslutade, inkomstbasbeloppet. 
Grundnivån utgör 85 % av inkomstbasbeloppet.  

Grundnivå 2021 baserad på inkomstbasbelopp (68 200 kr/mån): 
Inkomstbasbelopp x 12 x 0,85 = 695 640 kr/år 
 
Timarvode beräknas med 0,3% av kommunstyrelsens ordförandes 
månadsarvode.  
 
Sammanträdestiden avrundas uppåt till närmsta halvtimme.  
 

Heltids-, deltids- och årsarvoderad sammanlagda arvode är maximerat till 100 % 
av grundbeloppet. 

 

Uppdrag Arvodering i % av 
grundnivån 

Summa 2021 

Kommunfullmäktige   

Ordförande 30 % 208 692 kr 

1:e vice ordförande 15 % 104 346 kr 

2:e vice ordförande 10 % 69 564 kr 

   

Beredningsledare 15 %  104 346 kr 

Ställföreträdande beredningsledare 2% 7% 48 695 kr 

   

Revisorer   
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Ordförande 5 % 34 782 kr    

Vice ordförande 4 % 27 826 kr 

Ordinarie ledamot 3 % 20 869 kr    

   

Kommunstyrelsen   

Ordförande 100 % 695 640 kr  

1:e vice ordförande 80 % 556 512 kr  

2:e vice ordförande 45 % 313 038 kr  

Utskottsordförande (ej allmänna 
utskottet) 

15 % 104 346 kr    

Ordförande OU 20 % 139 272 kr  

1:e vice ordförande i utskott 8 % 55 651 kr    

2:e vice ordförande i utskott 4 % 27 826 kr    

   

Gruppledare 2 % 13 913 kr    

   

Valnämnden   

Ordförande 1 % 6 956 kr        

Vice ordförande 1 % under valår 6 956 kr 

   

Tranemobostäder AB   

Ordförande 10 % 69 564 kr    

Vice ordförande 5 % 34 782 kr    

   

Tranemo Utvecklings AB   

Ordförande 6 % 41 738 kr    

Vice ordförande 3 % 20 869 kr    
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Arvoden och ersättningar vid 
sammanträden/förrättningar, bilaga B 

 
För ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, beredningar, 
kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen samt valförrättare utgår 
sammanträdesarvode enligt följande: 

 

     

Timarvode    174 kr/timme 
(Första h ersätts med 2,5h vid sammanträden) 

Protokollsjustering   174 kr/timme  
(KS/KF 1h) 

Inläsningsarvode   164 kr 

Förlorad arbetsinkomst - min  174 kr/timme 

 

Färdtidsersättning (50 % av timarvodet/restimma) 87 kr/timme 

 

För valnämndens ledamöter utgår sammanträdesarvode + 100 % vid valdag som 
inträffar sön- och helgdagar. 

För valdistriktsordförande utgår valår, utöver den tid ordföranden tjänstgör 
valdagen ett förrättningsarvode om 12 timmar. 

För valförrättare inkl. valdistriktsordförande utgår sammanträdesarvode + 100 % 
vid valdag som inträffar under sön- och helgdagar. 

Samtliga sammanträdes-/förrättningsarvoden räknas om årligen enligt det 
beslutade inkomstbasbeloppets (IKB) procentuella förändring. 

2% = 3kr 
 
 
 



 
 
 

Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2021-11-19 
Dnr: KS/2021:86 

 
 

Bilaga till fullmäktiges presidie 
Under beredningens arbete har det inkommit flera olika synpunkter, tankar och 
frågor rörande de politiska uppdragen och organisationen. Beredningen har tagit 
till sig dessa och överlämnar nu det till presidiet för fullmäktige.  
Som rekommenderade åtgärder; 

• En revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning; 
- Ett förtydligande kring gruppledarens roll. 
- Ändra namn från ställföreträdande beredningsledare till vice 

beredningsledare. 
• En revidering av arbetsordning för fullmäktigeberedningar; 

- Ändra namn från ställföreträdande beredningsledare till vice 
beredningsledare och därmed ändring av befattningsbeskrivning. 

• En revidering av kommunstyrelsens reglemente; 
- Förtydliga att 1e vice ordförande är oppositionsråd. 

• En revidering av reglementet för kommunstyrelsens beredande utskott; 
- Förtydliga uppdraget av ordförande för utskott. 

• Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden i alla politiska 
sammansättningars reglementen. 

 

 

Ann-Christine Simonsson (C),  

Beredningsledare Arvodesberedningen 

 

  



 
 

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som 
påverkar arbetsmiljön 

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30 
 

Datum: 
 

Planerad förändring 
Vad ska ändras? När kommer ändringen att ske? Var sker ändringen? 

Sammanträdesdagar ska eventuellt ändras för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige från måndagar till torsdagar med start vid nästa mandatperiod. 

 

 

Vilka medarbetare är berörda? Hur många berörs? Vilka fackliga organisationer tillhör dessa? 

 

KF: Ledamöter, ersättare, revisorer och förvaltning. 

KS: Ledamöter, ersättare och förvaltning.  

Hur ska förändringen genomföras? 

 

Genom planering av sammanträdestider för år 2023. Arbetet med planering genomförs sensommar/höst 2022. 



 
 

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som 
påverkar arbetsmiljön 

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30 
 

Vilka kan konsekvenserna bli när föreslagen förändring genomförts? 
Tänkbara positiva arbetsmiljökonsekvenser av förändringen: 

- Ej krock med regionfullmäktige. 

- Underlättar då ledningsgruppen har sammanträden på måndagar. 

- Förvaltningen får tid under arbetsveckan för förberedelser till sammanträdet istället för nu att använda helgen. 

 

 

Tänkbara negativa arbetsmiljökonsekvenser av förändringen: 

 

- Kan bli krock med utskottssammanträden som idag är på torsdagar. 

- Stor administrativ omställning som påverkar arbetsmiljön för hela förvaltningen.  

- Kan bli krock med TFABs sammanträden som idag är på torsdagar. 

- Kan krocka med omsorgens fackliga sammanträden som idag är på torsdagar. 

 

Sammantaget innebär förändringen att nuvarande rutiner på alla verksamheter får ställas om vid eventuell omställning.  

 
  



 
 

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som 
påverkar arbetsmiljön 

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30 
 

Bedöm varje risk 
Använd mallen ”Riskbedömning med handlingsplan” för att bedöma och utreda varje enskild risk. Bifogad nedan. 

Förebyggande åtgärd 
Vad behövs göras för att eliminera eller minimera riskerna. Använd med fördel ”Riskbedömning med handlingsplan” 

 
 
  



 
 

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som 
påverkar arbetsmiljön 

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30 
 

 

Delaktighet 
Tänk på att arbetstagare, skyddsombud och/eller elevskyddsombud ska ges möjlighet att medverka när riskbedömning och handlingsplan görs.  

På vilka sätt har de deltagit i riskbedömningen? Konsekvensanalysen? 

Processtöd, planeringsledare och kanslichef har deltagit. 

 

 

 

Arbetsgivarföreträdare (delegat) 

Arbetstagarnas företrädare (skyddsombud) 

 
 
Mer information i Personalhandboken eller på  www.av.se. (ADI 575 ”Riskbedömningar inför förändring av verksamheten”)   

http://www.av.se/


 
 

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som 
påverkar arbetsmiljön 

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30 
 

Uppfattat 

arbetsmiljöproblem 

 

Typ av ohälsa eller 

skada som kan 

uppkomma 

Konsekvens 

? 

 

Sannolikhet  

 ? 

 

Total 

Risk? 

Förslag till åtgärd för att motverka risken Ansvarig Tidpunkt för 

genomförande 

Datum för 

uppföljning 

Risk efter åtgärd. Vid behov 

görs ny utredning 

  K Bedöm 1-5 S Bedöm 1-5 K x S= 
Risk 

     

 

Stor omställning för 

förvaltningen 

 

 

Hög 

arbetsbelastning 

under 

omställningsperiod

en 

3 5 15 God planering Kajsa Montan 

Tobias Edoff 

Sensommar/H

öst 2022 för 

planering,  

Genomförand

e 2023 

1 januari 

2024 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 



 
 
 
 
 
Yttrande över förslag till Arvodesreglemente 
för förtroendevalda inför mandatperioden 
2023 - 2026. 
 

  

En tillfällig arvodesberedning fick 2021-03-16 fullmäktiges uppdrag att revidera 
arvodesreglementet för förtroendevalda i Tranemo kommun. Beredningen har 
bestått av en representant från varje parti representerat i kommunfullmäktige. 
Beredningen överlämnade den 22 november 2021 sitt förslag till 
kommunfullmäktiges presidium. Presidiet kan lämna följande synpunkter på 
förslaget inför kommunfullmäktiges beslut: 
 
Beredningen har enligt vår uppfattning bedrivit sitt arbete helt enligt de intentioner 
som uppdragsbeskrivningen angett. Beredningen har genomfört partiförankringar 
och intervjuträffar med politiker som har förtroendeuppdrag i kommunen, dessutom 
har en enkätundersökning utförts. Beredningen har genomfört en 
omvärldsbevakning av närliggande kommuner. 
Noteras bör också att beredningen gjort en lista med fem punkter med frågor som 
lämpligen på ett eller annat sätt bör bearbetas vidare. 
 
Enligt vår bedömning kan de av beredningen framräknade fördyringarna anses 
rimliga. 
 
Presidiet ställer sig bakom de beslutsförslag som beredningen för fram, d.v.s.: 
 

• Antar Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 
med bilagan ”Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026 

 
• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera 

kommande politikerplattform med exempel på tillämpning av 
arvodesreglerna. 

 
• Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar. 
 
Tranemo 2021-12-02 
 
Ulf Thifors    Karin Ljungdahl Ana Alvarez Björk                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ordförande  1:e vice ordf. 2:e vice ordf.  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-20 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 265 Uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och 
cykelnätverket KS/2018:87 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Avslutar uppdrag om utbyggnad av gång- och cykelnätverket 

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 beslutade, 2017-11-27 § 144, ihop med beslut om budget 2018 att ge 
förvaltningen i uppdrag att jobba med utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.  

Förvaltningen har under 2021 jobbat fram ett nytt cykelprogram, KS/2019:185, där dessa 
frågor hanteras. AU föreslog, 2021-05-20 § 87, att cykelprogrammet ska hanteras i 
budgetprocessen 2023. Därför föreslår förvaltningen att uppdraget avslutas. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan då frågan tas i annat ärende.  

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv då frågan tas i annat ärende.  

Beslutsunderlag 
AU §173, 2021-11-18 
Tjänsteskrivelse om uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
KF § 144 Budget - Uppdrag till förvaltningen 
AU § 87 Reviderad cykelplan (KS/2019:185) 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2021-11-18 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 173 Uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och 
cykelnätverket KS/2018:87 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Avslutar uppdrag om utbyggnad av gång- och cykelnätverket 

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 beslutade, 2017-11-27 § 144, ihop med beslut om budget 2018 att ge 
förvaltningen i uppdrag att jobba med utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.  

Förvaltningen har under 2021 jobbat fram ett nytt cykelprogram, KS/2019:185, där dessa 
frågor hanteras. AU föreslog, 2021-05-20 § 87, att cykelprogrammet ska hanteras i 
budgetprocessen 2023. Därför föreslår förvaltningen att uppdraget avslutas. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan då frågan tas i annat ärende.  

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv då frågan tas i annat ärende.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
KF § 144 Budget - Uppdrag till förvaltningen 
AU § 87 Reviderad cykelplan (KS/2019:185) 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 



 
 
 
Vår ref: Manda Schillerås 
Verksamhetschef 
Datum: 2021-09-28 
Dnr: KS/2018:87 
 
 

Tjänsteskrivelse om uppdrag utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet 

Förslag till beslut 
• Avslutar uppdrag om utbyggnad av gång- och cykelnätverket 

 
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 beslutade, 2017-11-27 § 144, ihop med beslut om budget 
2018 att ge förvaltningen i uppdrag att jobba med utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet.  

Förvaltningen har under 2021 jobbat fram ett nytt cykelprogram, KS/2019:185, 
där dessa frågor hanteras. AU föreslog, 2021-05-20 § 87, att cykelprogrammet ska 
hanteras i budgetprocessen 2023. Därför föreslår förvaltningen att uppdraget 
avslutas. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan då frågan tas i annat ärende.  

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv då frågan tas i annat ärende.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet 
KF § 144 Budget - Uppdrag till förvaltningen 
AU § 87 Reviderad cykelplan (KS/2019:185) 
 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 
 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Manda Schillerås 

Sektionschef    Verksamhetschef 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 
2017-11-27 

 
 
 
  
 
 

§ 144 

Budget - Uppdrag till förvaltningen (KS/2017:167) 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Förvaltningen får uppdrag enligt nedan, 

• Ökat byggande av trygghetsboende/generationsboende i vår kommun 
• Vård och omsorgsboenden på fyra orter 
• Solenergi Tranemo Gymnasieskola 
• Busskort hela året för ungdomar  
• Resursanvändning inom skolan 
• Resursanvändning inom sociala stödteamet 
• Kulturskolan 
• Utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet 
• Stöd till anhöriga 

Ärendet 
Uppdragen redovisades enligt nedan.  

Beslutsunderlag 
KS § 244, 2017-11-06 
C och M:s förslag Utredningsuppdrag 
SD Tranemos budgetförslag 
BB § 31, 2017-10-13 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten deltar Ann-Christine Simonsson (C), Tony Hansen (S), Viktoria 
Haraldsson (C), Karin Ljungdahl (C), Lennart Haglund (C), Crister Persson (C), 
Rose Torkelsson (S), Eva-Karin Haglund (S) och Ana Alvarez Björk (L). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Christine Simonsson (C), Viktoria Haraldsson (C), Karin Ljungdahl (C), 
Lennart Haglund (C) och Crister Persson (C) föreslår bifall till C och M:s 
uppdrag till förvaltningen. 
 
Crister Persson (C) föreslår avslag på uppdragen ”Kulturskolan” och ”Vård och 
omsorgsboende på fyra orter” 
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Tony Hansen (S), Rose Torkelsson (S), Eva-Karin Haglund (S) och Ana Alvarez 
Björk (L) förslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tony Hansen (S) föreslår avslag på C och M:s uppdrag samt SD:s uppdrag. 
 
Per Simonson (SD) föreslår bifall till SD:s uppdrag. 
 

Kommunstyrelsens förslag på utredningsuppdrag: 

Ökat byggande av trygghetsboende/generationsboende i vår kommun 
Alla människor vill känna trygghet och gemenskap och för äldre personer så är 
just en valmöjlighet på attraktiva och alternativa boendeformer en viktig del. 
På så vis skapar vi bland annat en rotation och frigörande av villor, vilket 
generera ytterligare nyinflyttning och en stor möjlighet för tillökning av nya 
medborgare i vår kommun.  Det är strategiskt viktigt att finna lösningar för ett 
ökat bostadsbyggande och att vi skapa trygga områden i vår kommun. 
Vi ger följande uppdrag till förvaltningen: 
 
När det gäller ''generationsboende", även kallat 55+-boende samt 
trygghetsboende, så får förvaltningen i uppdrag att se över hur dessa 
boendeformer kan tillskapas av kommunens bostadsbolag eller av privata 
aktörer. Uppdraget innebär att förvaltningen får se över hur, var och på vilka 
orter vi kan få till dessa boendeformer och man ska i uppdraget beakta 
möjligheten att bygga i alla våra orter inom kommunen. Förvaltningen får 
återkomma till 
KS med förslag på hur en handlingsplan och genomförandeplan på kort och 
lång sikt kan ske, för ett ökat byggande av dessa boendeformer för äldre. 
Redovisning av uppdraget ska ske till KS i juni 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på uppdraget ”Ökat byggande av 
trygghetsboende/generationsboende i vår kommun” och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Vård och omsorgsboenden på fyra orter 
Alla människor vill känna trygghet och gemenskap och i samband med att 
förvaltningen redovisade det prognostiserade framtida behovet av vård- och 
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omsorgsboende i vår kommun, så anser vi att det är av största vikt att 
Tranemo kommun fördelar och erbjuder vård-och omsorgsboende till 
följande orter i framtiden: Dalstorp, Limmared, Tranemo och Länghem. l dag 
så finns det vård-och omsorgsboende i enbart 3 av nämnda orter och detta vill 
vi förändra så att vi kan erbjuda vård-och omsorgsboende på 4 orter i vår 
kommun, vilket är de vi skrivit tidigare: Dalstorp, Limmared, Tranemo och 
Länghem. 
 

Målsättningen är att alla 4 orterna ska erbjuda vård- och omsorgsboende i 
Tranemo kommun utan att det får en negativ påverkan av det totala antal 
platser som finns i nuläget. Vi ger följande uppdrag till förvaltningen: 
 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma till KS om hur en 
omfördelning av vård- och omsorgsboendeplatser mellan Dalstorp, 
Limmared, Tranemo och Länghem ska genomföras och inom vilken tidsram 
som samtliga nämnda orter i framtiden kan erbjuda vård-och 
omsorgsboende. Här skall bland annat befolkningsprognos, 
lokalförutsättningar (nya och befintliga), fördelningen av platser, ekonomi 
och tidsaspekt beaktas. 
 

Förvaltningen får också i samband med uppdraget ta med möjligheten att 
kombinera andra verksamheter, aktiviteter och boendeformer i de 
lokaliteter där vård-och omsorgsboende kommer att bedrivas i framtiden. 
Redovisning av uppdraget ska ske till KS i juni 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Vård och omsorgsboende på fyra 
orter” mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller uppdraget. 

Solenergi Tranemo Gymnasieskola 
Sveriges riksdag har fastställt ett antal nationella miljökvalitetsmål för en 
hållbar utveckling och målet är att Sverige år 2020 ska ha uppnått en god 
miljö att överlämna till kommande generationer. 
I kommunens strategiska plan betonas hållbarhetsperspektivet för 
kommunens utveckling och övergripande mål för kommunen är bland 
annat: 
"Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla avseenden." 
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På Tranemo Gymnasium så har en elev genom ett elevprojekt tagit fram ett 
underlag om hur solenergi kan försörja en del av energibehovet för skolans 
lokaler, genom att placera solpaneler på gymnasiets tak. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att använda elevprojektets underlag och 
återkomma till KS 
med kostnadsförslag och tidsplan för ett genomförande. 
Redovisning av uppdraget ska ske till KS i juni 2018, inför budget 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på uppdraget ”Solenergi Tranemo Gymnasieskola” och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

Busskort hela året för ungdomar  
Alla människor vill känna trygghet och gemenskap och en faktor för detta är 
möjligheten att kunna träffas och umgås. Tranemo kommun består av 
landsbygd och det finns många ungdomar som bor i vår kommun. En viktig 
del för dessa ungdomar är möjligheten att kunna träffas och umgås på sin fritid 
men även att få möjlighet att delta i olika aktiviteter när det gäller kultur och 
fritid. 
 

Tranemo kommun har inför gratis busskort inom regionen för våra 
ungdomar under sommarperioden och detta har mottagits positivt.  Det har 
även inneburit att resandet med kollektivtrafiken har ökat under sommaren 
vilket är glädjande. 
 

Vi har sett vikten av vad ett gratis busskort under sommaren har gett 
ungdomarna för möjligheter att träffa andra ungdomar och umgås och vi vill 
nu tillse ytterligare en möjlighet, så att ungdomar i vår kommun kan träffas 
och umgås på liknande sätt under hela året. Utan behov av att föräldrar eller 
någon annan måste skjutsa dom. Vi vill även att ungdomarna ska uppskatta 
och nyttja kollektivtrafiken mer, så att vi kan tillse att vi får ett hållbart 
samhälle och att vårt kollektivtrafikåkande ökar i vår kommun.  Vi gör det 
utifrån hållbarhets-, miljö-, och tillgänglighetsperspektiv, men även för att på 
ett aktivt sätt försöka påverka och utöka turerna med buss, till och från våra 
olika orter i kommunen. 
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Vi ger följande uppdrag till förvaltningen: 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda och redovisa kostnaden och 
möjligheten om att införa gratis busskort till ungdomar, från högstadiet till 
Gymnasiet. Busskortet ska täcka Tranemo kommungräns men förvaltningen 
ska även utreda och redovisa kostnaden om Svenljunga kommungräns 
tillkommer. Busskortet ska gälla på övrig tid utanför sommarkortets 
giltighetstid 
Redovisning av uppdraget ska ske till KS i augusti 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på uppdraget ”Busskort hela året för ungdomar” och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Resursanvändning inom skolan 
Det pågår ett analysarbete inom lärandesektionen med stöd från Ensolution 
att få en tydlig bild av hur kostnaderna fördelas inom sektionen i vår 
kommun och också hur det visar sig i en jämförelse med andra kommuner. 
Detta arbete benämns Kostnad Per Elev (KPE) och resultatet kommer att 
presenteras för kommunstyrelsen 18 december 2017. Lärandesektionen har 
inför budgetarbetet föreslagit åtgärder tillsammans med 
konsekvensbeskrivningar som i nuläget mer bygger på generella 
anpassningar. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att innan beslut om anpassningsåtgärder inom 
förskola och skola sker, så får förvaltningen i uppdrag om att återkomma 
med en plan för anpassningar som ska innehålla genomförbara åtgärder 
under 2018 och framåt, med stöd från det kommande resultatet från KPE. 
Redovisning av uppdraget ska ske till Budgetberedningen i februari 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på uppdraget ”Resursanvändning inom skolan” och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Resursanvändning inom sociala stödteamet 
Omsorgsektionen har inför budgetarbetet föreslagit en åtgärd om att minska 
insatser som inte är biståndsbedömda inom det sociala stödteamet 
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Åtgärdsförslaget är ett förslag som tar stöd i det genomförda analysarbetet på 
sektionen som rör Kostnad Per Brukare (KPB) 
 
Förvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad analys om varför kostnaderna 
är högre i Tranemo kommun än andra kommuner inom detta område samt hur 
verksamheten kan effektiviseras. 
Redovisning av uppdraget ska ske till Budgetberedningen i februari 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på uppdraget ”Resursanvändning inom sociala 
stödteamet” och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kulturskolan 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en differentierad taxa för 
kulturskolan inför skolans uppstart höstterminen 2018. Taxan ska utgå från 
ett genomsnittligt kostnadsvärde om 200 kr per elev och termin, samt utifrån 
det genomsnittliga antal elever som medverkat de senaste 3 åren bakåt. 
Redovisning ska ske till budgetberedningen i februari 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Kulturskolan” mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller uppdraget. 
 

Utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet 
Det finns ett tydligt behov av säkra gång- och cykelvägar i kommunen. Det visar 
inte minst den stora omfattningen av cyklister på de iordningställda banvallarna. 
Även säkerheten för de som går och cyklar till skolan eller till sin busshållplats 
behöver ökas för att alla skall känna sig trygga i vardagen. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att aktualisera tidigare utredning om prioritering av 
GC-vägar. Då skall särskilt barnens skolvägar prioriteras. Dessutom skall det 
redovisas en plan för hur samtliga orter i kommunen kan knytas ihop med ett 
GC-vägnät av samma kvalité som det som finns på banvallarna till Ambjörnarp, 
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Uddebo, Limmared och Månstad. Förslaget skall redovisas till kommunstyrelsen 
i juni 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på uppdraget ”Utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet” 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Stöd till anhöriga 
Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en 
närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning enligt 
5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta 
socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och 
fysiska belastning.  I kommunens ansvar ingår att upprätta planer för hur 
bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om 
möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar för 
anhörigstöd samt att följa upp arbetet. 
 
I dagsläget har Tranemo ett anhörigstöd som mest riktar sig till äldreomsorgen.  
 
Människor som vårdar anhöriga som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 
funktionsnedsättning gör en stor insats. Det är ofta båda ensamt och tungt att ta 
hand om en närstående. Ett väl fungerade anhörigstöd kan göra en stor skillnad i 
vardagen för den som vårdar en anhörig.  
 
Vi vill ge förvaltningen ett uppdrag i att utreda hur anhörigstödet i Tranemo 
kommun kan utvecklas för att kunna möta upp fler av de som vårdar anhöriga.  
Redovisning till KS senast juni 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på uppdraget ”Stöd till anhöriga” och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
 

C och M:s förslag utredningsuppdrag: 
 

MÅLUPPFYLLELSE OCH MERITVÄRDEN INOM GRUNDSKOLAN 
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Kommunen har sedan flera år som mål att grundskolan skall vara i nationell 
toppklass. Hittills gjorda insatser, och de uppföljningar som gjorts på dem visar 
att vi har en ganska lång väg kvar. 
 
Nu pågår ett projekt med Skolverket ”Samverkan för bästa skola”. Frågan är då 
om detta är tillräckligt, eller krävs det fler utvecklingsinsatser? 
 
Förvaltningen får därför i uppdrag att redovisa hur långt man kommit vad gäller 
måluppfyllelse till kommunstyrelsen i juni 2018, som underlag för beslut om 
ytterligare åtgärder krävs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Hansen (S) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Måluppfyllelse och meritvärden 
inom grundskolan” mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår 
uppdraget. 
 

 

KONKURRENSUTSÄTTNING 

Det är bra med flera olika utförare av kommunala åtaganden. Det innebär bland 
annat att vi får testat om vi är tillräckligt effektiva då vi har verksamheten i egen 
regi samtidigt som användarna av tjänsterna ofta kan erbjudas att själva vara 
med och forma det stöd man behöver från samhället. Det är dock mycket viktigt 
att rätt kvalitetskrav ställs på entreprenörer och utförare och att kommunen som 
beställare följer upp att man levererar den beställda varan eller tjänsten. 
 
Det finns idag många exempel på tjänster som köps på entreprenad med gott 
resultat. 
 
Förvaltningen skall därför få i uppdrag att klarlägga förutsättningarna för 
konkurrensutsättning av olika verksamheter i två steg. 
 
I ett första skede skall ett förslag omfattande konkurrensutsättning av hela eller 
delar av kostverksamheten, lönehantering, vaktmästeri och ev. andra 
stödfunktioner redovisas till kommunstyrelsen i juni 2018. 
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I ett andra skede skall förslag om konkurrensutsättning av minst en enhet inom 
vardera vård-och omsorgsboende, LSS-boende samt dagverksamhet inom LSS 
redovisas till kommunstyrelsen i september 2018. När det gäller 
dagverksamheten skall förutsättningarna till dagverksamhet i samverkan med de 
gröna näringarna klarläggas särskilt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Hansen (S) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Konkurrensutsättning” mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår uppdraget. 
 

 

SOCIALA INVESTERINGAR 

Tranemo kommun har beslutat att arbeta med konceptet ”sociala investeringar” 
– att ta vara på kunskaper som finns kring tidiga insatser för barn som riskerar 
hamna i riskzonen. Vi vet att redan i förskolan kan man identifiera var problem 
finns. Att tidigt ge ett barn resurser att klara sin skolgång är en investering i det 
specifika barnet och dess familj, men också i kommunens framtida välfärd. 
Förvaltningen får i uppdrag att senast maj 2018 ta fram en specifik plan kring hur 
vi kan fördela om resurser, ändra arbetssätt eller på annat sätt ta ett kraftigt steg 
framåt för att se sociala investeringar som ett verksamt verktyg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Hansen (S) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Sociala investeringar” mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår uppdraget. 
 

KORTTIDSBOENDE INOM ÄLDREOMSORGEN 

Ett utlokaliserat korttidsboende inom äldreomsorgen är enligt vår uppfattning en 
kvalitetsförsämring för våra äldre.  
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Korttidsplatser är biståndsbedömda och är i huvudsak inte beslutade utifrån 
medicinska behov. Korttidsplatser skall ligga på Gudarpsgården eftersom 
byggnaden är väl anpassad för det. Där finns träningssal, träningskök, 
aktivering, trädgård med trapp för träning, fik där anhöriga kan äta när deras 
anhöriga vistas på korttidsenheten och hjälpmedelsförråd hjälpmedelsförråd. För 
palliativa personer så är det geografiska läget viktigt. Gällande sjuksköterskor så 
är de under nätter och viss tid på kväll och helg en sköterska i tjänst i hela 
kommunen. Tranemo är mer centralt placerat så att sjuksköterska på kortast tid 
kan förflytta sig. Om det är en palliativ person i Dalstorp och en i Sjötofta som 
behöver smärtlindring så är restiden en bidragande orsak till onödig väntetid och 
otrygghet. Dessutom är det ofta oklarheter med läkemedel för personer som 
kommer från sjukhuset och då är det bra att ha apoteket nära. 
Enligt kostnad per brukare har Tranemo kommun en låg kostnad per dygn för 
korttidsvård. 2018 kommer också en lagändring ske rörande de antal dygn 
kommunen har på sig för att ta över vården för patienter som är 
utskrivningsklara från sjukhus. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda när och i vilken omfattning platser för 
korttidsvård och växelvård kan återgå till en samlad enhet.  
Redovisas i KS juni 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Hansen (S) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Korttidsboende inom 
äldreomsorgen” mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår uppdraget. 
 
HEMMAPLANSLÖSNINGAR 
Enligt analysen från kostnad per brukare (KPB) är en stor kostnad för 
omsorgssektionen externa placeringar inom individ och familjeomsorg (IFO).  
Enligt KPB är 40 % av kostnaden externa placeringar inom den delen av IFO som 
jobbar med barn och unga.  Att välja hemmaplanslösningar i ett tidigt skede är 
bra ur ett brukarperspektiv, och dessutom mer hållbart i längden, då personen 
och familjerna får vård i sin hemmiljö.  Enligt kostnad per brukare har Tranemo 
kommun mindre öppenvårdsinsatser än snittet för barn och unga.  
Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att jobba för att skapa förutsättningar för att i 
större utsträckning jobba med hemmaplanslösningar och öppenvårdsinsatser 
inom IFO för att kunde skapa vård med bättre kvalitet och hållbarhet till en lägre 
kostnad i brukarens hemmamiljö. Rapport till KS i augusti. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Hansen (S) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Hemmaplanslösningar” mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår uppdraget. 
 

TIDIGA INSATSER 

Vi lever i en kommun där vi betonar vikten av hållbarhet såväl ekologisk som 
ekonomisk och social. Tyvärr kan vi i dagens samhälle se hur den psykiska 
ohälsan bland våra unga ökar och kryper allt längre ner i åldrarna. Ibland får det 
till följd att barn och unga inte längre deltar i skolans undervisning utan stannar 
hemma i långa perioder. Problemet med s.k. ”hemmasittare”, som för ett antal år 
sedan dök upp i slutet av grundskolan och på gymnasiet, kan vi numera se redan 
i mellanstadieåldern.  Kommunen deltar för närvarande i projektet ”Startskottet” 
som vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern. Projektet har lett till kunskap, 
viktiga erfarenheter och metoder för hur man möter unga i behov av stöd. Men 
då vi ser att problemen med ”hemmasittare” kryper längre ner i åldrarna 
behöver vi sätta in dessa åtgärder ännu tidigare. Dessutom krävs det att vi 
arbetar mer förebyggande. 
 
Vi vill därför; 
 
-att förvaltningen åter undersöker möjligheten att arbeta strategiskt och 
systematiskt i sitt förebyggande arbete med tidiga insatser för barn och 
ungdomar.  
-att arbetet sker tvärprofessionellt och tvärsektionellt och i samarbete med andra 
berörda myndigheter. 
Redovisning sker till KS senast i juni 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Hansen (S) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Tidiga insatser” mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår uppdraget. 
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FAMILJECENTRERAT ARBETSSÄTT 

Familjecentrerat arbetssätt är en del av regionens krav och kvalitetsbok och 
möjliggör på sätt ersättning till berörd vårdcentral/vårdcentraler. 
”Förändring, anpassat till vårdvalet med två olika sätt att organisera 
familjecentrerat arbetssätt, familjecentral eller familjecentralsliknande 
verksamhet.” 
(citat regionens dokument den s.k. KOK-boken) 
Motion och ett flertal arbeten med utredningar har skett tidigare vid flera 
tillfällen.  Moderaterna och Centerpartiet ser detta som en viktig del i det 
förebyggande arbetet för goda uppväxtvillkor och vill: 
Att förvaltningen utreder och återkommer med hur det kan genomföras i 
Tranemo kommun. 
Att arbetet sker tillsammans med övriga aktörer inkluderat civilsamhället.  
Redovisning till KS senast juni 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Hansen (S) föreslår avslag på uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget på uppdrag ”Familjecentrerat arbetssätt” mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår uppdraget. 

SD Tranemos förslag utredningsuppdrag 
• Samförläggning av äldreboenden och förskolor  
• KS ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten 

mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende   
• KS skall uppmuntra och stimulera till socialt företagande 
• KS ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är 

tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala 
behov  

• KS ska garantera dess anställda heltid som anställningsform 
• KS ska verka för att IT-infrastrukturen ska vara god i kommunens alla 

delar   
• KS ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och 

ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och 
ungdomsbrottslighet  
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• KS ska verka för att särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska 
bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, motorburna 
bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter    

• KS ska anordna utbildning i svensk rättighetslagstiftning för nyanlända 
med bristande kunskaper om vilka rättigheter det svenska samhället 
erbjuder 

• Kommunen ska förbättra möjligheten att sambo med sin livspartner på 
seniorboenden 

• Vid upphandling av vård och omsorg ska kvalité gå före pris 
• Kommunen ska uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen 
• Kommunen ska se över möjligheten att erbjuda barnomsorg alla tider på 

dygnet 
• Kommunen ska se över möjligheten att införa den så kallade ”konflikt- 

och försoningsmodellen” (även kallad Trondheimsmodellen) 
• Kommunen bör se över möjligheten att kök på skolor ska samverka med 

äldreomsorgen för att kunna erbjuda de äldre vällagad mat 
• Kommunen bör dra nytta av fördelarna med kombinera äldreomsorg 

med barnomsorg, samt att trygghetsboende med fördel kan byggas i 
närheten av förskolor och skolor 

• Kommunen ska kartlägga behovet av kringpersonal i skolan för att låta 
lärare vara just lärare 

• Kommunen ska arbeta för att barngrupperna bör generellt bli mindre 
• Modersmålsundervisning i förskolan ska avvecklas 
• Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för 

språklektioner, vara på svenska eller ett nationellt minoritetsspråk 
• Demokrati ska vara utgångspunkten genom hela skoltiden 
• Åtgärder ska tas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i 

enlighet med dennes egna politiska preferenser 
• Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något 

moment för varje dag 
• Skolan ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass 
• Skolan ska upparbeta en handlingsplan för hur rekrytering till extrema 

terrorutövande trosuppfattningar ska undvikas 
• Vuxennärvaron i skolan ska ökas, till exempel genom 

klassmorfarsystemet   
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Beslutsgång 
Därefter ställer ordföranden SD Tranemos samtliga förslag om 
utredningsuppdrag mot Tony Hansens (S) förslag om avslag på dessa. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hansens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 

Status  
Avslutas 
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§ 87 Reviderad cykelplan KS/2019:185 

Allmänna utskottets förslag till budgetutskottet 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Beslut om antagande av Cykelprogram 2022-2030 som ersätter Cykelplan -strategi och 
handlingsplan för cykeltrafiken i Tranemo kommun 2010-2020 ska hänskjutas till 2023 års 
budgetberedning. 

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 uppdatera cykelplan 2010-2020 samt föreslå hur 
kommunens orter kan bindas ihop med cykelbanor. Utifrån riktlinjer för styrdokument 
finner förvaltningen att det motsvarar framtagande av ett cykelprogram. Program är en 
mellanform av strategi och plan. Program kan ha samma roll som en strategi, men för det 
mindre sammanhanget. Det kan också vara långsiktiga mål och översiktliga direktiv som 
blandas med mer konkreta mål och direktiv. Program kan även vara en förstudie som senare 
följs av en eller flera mer detaljerade planer i samma ämne. 

Tranemo kommun har som mål att göra cykling mer attraktivt och därmed öka andelen 
cykeltrafik i kommunen. Cykling har minimal miljöpåverkan, bidrar till motion och 
folkhälsa och är ofta lämplig för vardags och fritidsresor. Särskilt stora är miljö- och 
hälsovinsterna där cykeln ersätter regelbundna bilresor som exempelvis arbetspendling men 
cykeln kan även bidra till landsbygdsutveckling genom turism. Tranemo kommun tar nu 
fram ett cykelprogram 2021-2030 som bygger på tidigare Cykelplan -strategi och handlingsplan 
för cykeltrafiken i Tranemo kommun 2010-2020. 

Cykeltrafik ska inte planeras enskilt utan integreras i övrigt samhällsbyggande. Arbetet ska 
ske genom fysiska åtgärder, informationsinsatser samt i dialog med medborgarna, anställda 
och beslutsfattare.  

Detta program ska ange den strategiska inriktningen för cykelvägsutbyggnaden i 
kommunen och även ange mål. Programmet ger även förslag på hur kommunens samtliga 
orter kan knytas samman av ett cykelvägnät med en ”banvallsstandard”. 

Detta cykelprogram bör framöver kompletteras med en handlingsplan som anger 
prioriteringsordningen, en detaljerad tidsplan för utbyggnaden av cykelvägsnätet, hur och 
vart lederna ska gå med förslag på material. 

Samhällssektionen föreslår att detta cykelprogram ska ligga som grund till en framtida 
cykelplan.  
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Ekonomisk påverkan 
En målsättning i programmet är att cykelinfrastrukturen ska öka med 9 km fram till 2030 och 
att andra åtgärder som skyltar och säkrare överfarter anordnas. Dessa åtgärder beräknas 
kosta ca 1,5 miljoner/ år, viss finansiering kan sökas via exempelvis trafikverket och 
regionen. Även Samhällssektionens investeringsbudget måste innehålla satsningar på 
cykelinfrastrukturen från 2025 och framåt. 

Barnkonventionen  
Ett tydligt fokus i framtagande av cykelstråk är att skapa säkra trafiklösningar för barn och 
deras resor till skola och fritidsaktiviteter. Cykelprogrammet påverkar barn positivt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Cykelprogram 2021-2030 
Ortscykelnätskarta 

Föredragning och debatt 
Miljöstrateg Thomas Tranefors, verksamhetschef Manda Schillerås, ekonomichef Konrad 
Fredh och sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Ärendet ska läggas till i listan för ”ärenden som hänskjuts till nästa års budget”. 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  

Slutinstans 
Detta beslut fattas i Allmänna utskottet. När ärendet sedan lyfts till budgetberedning 2022 
ska slutinstansen vara kommunfullmäktige.  

Status  
Budgetutskottet 
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§ 5 Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter 
med syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen 
kan avyttras. KS/2020:620 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i inventeringslistan 

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 samband med beslut om budget 2021 gav kommunfullmäktige, 2020-11-23 § 129, 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter med syfte 
att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen kan avyttra.  

Förvaltningen kan nu presentera en aktuell inventeringslista av detta slag och föreslår att 
kommunfullmäktige noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i 
inventeringslistan. 

Ekonomisk påverkan 
I detta skedet då den framtagna inventeringslistan presenteras har ärendet ingen ekonomisk 
påverkan. Beroende på andra beslut som kan följa härefter, utifrån inventeringen, kan det 
uppstå en ekonomisk påverkan. Det kan då röra sig om både inkomster och utgifter 
beroende på om det handlar om försäljning eller renovering. 

Barnkonventionen  
Detta ärende har ingen påverkan ur barnrättsperspektivet eftersom det bara handlar om att 
redovisa fastigheter med syfte att de skulle kunna avyttras. Det är i detta skede inte fråga om 
att avsluta någon verksamhet som bedrivs. 

Beslutsunderlag 
AU §185, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse 2021-11-09 
Inventeringslista över kommunens fastigheter inklusive förvaltningens förslag på vilka som 
skulle kunna avyttras 2021-11-01 

Föredragning och debatt 
Fastighetschef Mikael Skattberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Inventeringslista över kommunens fastigheter som skulle kunna avyttras  
2021-11-01 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 185 Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens 

fastigheter med syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som 

kommunen kan avyttras. KS/2020:620 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i inventeringslistan 

Allmänna utskottets beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att justera inventeringslistan inför kommunstyrelsen 

sammanträde utifrån diskussion på allmänna utskottet. 

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 samband med beslut om budget 2021 gav kommunfullmäktige, 2020-11-23 § 129, 

förvaltningen i uppdrag att ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter med syfte 

att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen kan avyttra.  

Förvaltningen kan nu presentera en aktuell inventeringslista av detta slag och föreslår att 

kommunfullmäktige noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i 

inventeringslistan. 

Ekonomisk påverkan 

I detta skedet då den framtagna inventeringslistan presenteras har ärendet ingen ekonomisk 

påverkan. Beroende på andra beslut som kan följa härefter, utifrån inventeringen, kan det 

uppstå en ekonomisk påverkan. Det kan då röra sig om både inkomster och utgifter 

beroende på om det handlar om försäljning eller renovering. 

Barnkonventionen  

Detta ärende har ingen påverkan ur barnrättsperspektivet eftersom det bara handlar om att 

redovisa fastigheter med syfte att de skulle kunna avyttras. Det är i detta skede inte fråga om 

att avsluta någon verksamhet som bedrivs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Inventeringslista över kommunens fastigheter inklusive förvaltningens förslag på vilka som 

skulle kunna avyttras 2021-11-01 
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Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Brolin (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att justera inventeringslistan till 

kommunstyrelsens sammanträde utifrån diskussion. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Inventeringslista över kommunens fastigheter som skulle kunna avyttras  

2021-11-01 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vår ref: Tina Haglund 

Handläggare 

Datum: 2021-11-09 

Dnr: KS/2020:620 

 

 

Tjänsteskrivelse om uppdraget att ta fram en 

inventeringslista på kommunens fastigheter med syfte 

att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som 

kommunen kan avyttras. 

Förslag till beslut 

 

• Noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i 

inventeringslistan 

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 samband med beslut om budget 2021 gav kommunfullmäktige, 2020-11-23 § 

129, förvaltningen i uppdrag att ta fram en inventeringslista på kommunens 

fastigheter med syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen 

kan avyttra.  

Förvaltningen kan nu presentera en aktuell inventeringslista av detta slag och 

föreslår att kommunfullmäktige noterar att uppdraget har genomförts och 

noterar informationen i inventeringslistan. 

Ekonomisk påverkan 

I detta skedet då den framtagna inventeringslistan presenteras har ärendet ingen 

ekonomisk påverkan. Beroende på andra beslut som kan följa härefter, utifrån 

inventeringen, kan det uppstå en ekonomisk påverkan. Det kan då röra sig om 

både inkomster och utgifter beroende på om det handlar om försäljning eller 

renovering. 



 
 

 

 

Barnkonventionen  

Detta ärende har ingen påverkan ur barnrättsperspektivet eftersom det bara 

handlar om att redovisa fastigheter med syfte att de skulle kunna avyttras. Det är 

i detta skede inte fråga om att avsluta någon verksamhet som bedrivs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Inventeringslista över kommunens fastigheter inklusive förvaltningens förslag 

på vilka som skulle kunna avyttras 2021-11-01 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Inventeringslista över kommunens fastigheter som skulle kunna avyttras  

2021-11-01 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

 

 

 

Patrik Westerlund    Mikael Skattberg 

Sektionschef    Verksamhetschef 

 



1. Fastighetsbeteckning 2. Populärnamn3. Adress 4. Postort 5. Verksamhet 6. BTA-yta Förvaltningens kommentarer

AMBJÖRNARP 1:2 Gislavedvägen 10 Ambjörnarp Skolbyggnad 860

AMBJÖRNARP 1:2 Gislavedvägen 10 Ambjörnarp Gymnastikbyggnad 454

BERG 1:2 Berg Tranemo Bostadshus-klubbstuga 288

BERG 1:2 Berg Tranemo Kallförråd 221

BERG 1:2 Berg Tranemo Stall 920

BERG 1:2 Berg Tranemo Tillbyggnaden på ridhuset 810

BYGÄRDE 1:57 Bygärdesvägen 52 Sjötofta F.d förskola, Sörgården 260 Villa, gamla förskolan,  används inte idag, bör avyttras

BYGÄRDE 1:57 Bygärdesvägen 52 Sjötofta Skola, förskola 1 287

BYGÄRDE 1:57 Bygärdesvägen 52 Sjötofta Gymnastikbyggnad 330

DALSTORP 1:124 Kyrkvägen 6 Dalstorp Skolbyggnad 1 628

DALSTORP 1:124 Kyrkvägen 6 Dalstorp Skolbyggnad, om-/tillbyggd 959

DALSTORP 1:124 Kyrkvägen 6 Dalstorp Gymnastikbyggnad 920

DALSTORP 1:124 Kyrkvägen 6 Dalstorp Gymnastikbyggnad, tillbyggnad 253

DALSTORP 1:130 Badvägen 5 Dalstorp Barnomsorg (Tallkotten) 133 Fsk har flyttat ut, skall skolan fortfarande vara kvar?

DALSTORP 1:63, 1:64 Nittorpsvägen 8 Dalstorp Distriktssköterskemottagning 334

DALSTORP 1:97 Granvägen 15 Dalstorp Servicehus Hjälmå 3 213

DALSTORP 1:97 Granvägen 15 Dalstorp Servicehus Hjälmå, tillbyggd 1 531

DALSTORP 1:97 Granvägen 15 Dalstorp Servicehus Hjälmå, tillbyggd 569

FÅLE 1:3 Östra järnvägsgatan Limmared Glasets hus. Restaurang, muséum etc. 1 443

FÅLE 1:3 Fabriksgatan 1 Limmared F d Banvaktsstuga -bostad 92 Ingen verksamhet där idag, Bör renoveras och hyras ut

FÅLE 1:6, Fåle 1:3 Järnvägsområde Limmared Exploateringsmark (tomtmark)

GUDARP 1:27 Hallarevägen 2 Tranemo Servicehus Gudarpsgården 2 705

GUDARP 1:27 Hallarevägen 2 Tranemo Servicehus Gudarpsgården 6 265

GUDARP 1:27 Hallarevägen 2 Tranemo Garagebyggnad, Gudarpsgården 36

GUDARP 12:2 Trelleborgsvägen Tranemo Gymnasieskola 3 893

GUDARP 12:2 Trelleborgsvägen Tranemo Gymnasieskola, tillbyggnad 1 972

GUDARP 24:187 Storgatan 42 Tranemo Vårdcentral och Resurscentrum (daglig verksamhet) 7 489

GUDARP 24:188 Parkgatan Tranemo Gruppbostad LSS 416

GUDARP 24:188 Parkgatan Tranemo Förråd 7

GUDARP 24:193 Åkerivägen 3 Tranemo Skola, posten, IT 1 210

GUDARP 24:193 Åkerivägen 3 Tranemo 300

GUDARP 28:2 Trelleborgsvägen 2 Tranemo tomtmark

GUDARP 29:2 Storgatan 78 Tranemo ÅVC (Returen) Verkstad och personalutrymme 85

GUDARP 29:2 Storgatan 78 Tranemo Förråd för kemikalier, zon 1 38

GUDARP 29:2 Storgatan 78 Tranemo Miljöhus, zon 1 72

GUDARP 29:2 Storgatan 78 Tranemo Garage  45

GUDARP 36:1 Medborgarplatsen Tranemo Medborgarhuset / biograf 1 610

GUDARP 39:1, del av Byns väg 14 Tranemo Förskola  (Solhagen) 825

GUDARP 39:1, del av Byns väg 14 Tranemo Förskola Solhagen - paviljong 113

GUDARP 39:1, del av Byns väg 14 Tranemo Förskola Solhagen 332

GUDARP 39:1, del av Gislavedsvägen Tranemo Hygienbyggnad, kroksjön 13

GUDARP 39:1, del av Gislavedsvägen Tranemo Försäljningskiosk, kroksjön 76

GUDARP 39:1  del av Timotejstigen Tranemo Gruppbostad (Solrosen) 514

GUDARP 39:1 Lövängen Tranemo Flerbostadshus 400

GUDARP 39:1 Lövängen Tranemo Flerbostadshus 400

GUDARP 39:233 Havrestigen 2 Tranemo Gruppbostad 400

GUDARP 39:233 Havrestigen 2 Tranemo Förråd 6

GUDARP 4:48 Storgatan 26 Tranemo Förvaltningsbyggnad Forum 3 968

GUDARP 4:53 Brogatan 7a-c Tranemo Bostadsbyggnad 431 Rosa huset, fastigheten är i stort renoveringsbehov, privata hyresgäster, undersök om bostadsbolaget kan ta över fastigheten.

GUDARP 12:8 Willéns v 5 Tranemo Bibliotek/hotell/restaurang 1 838

HYLTEGÄRDE 2:2 Limmaredsvägen Kallager (2st) 736

INGESTORP 3:121 Aspvägen 16 Länghem Förskola (Bikupan) 1 390

INGESTORP 3:121 Aspvägen 16 Länghem Förskola (Bikupan) 373

LIMMARED 1:6 Södra Bron Limmared Bostadsbyggnad - förstariskförsäkring 104 Bör rivas

LIMMARED 19:1 Slätteliden 1 Limmared Förskola (Parkhagen) 575



LIMMARED 19:1 Slätteliden 1 Limmared Parkhagen, tillbyggnad 120

LIMMARED 19:1 Slätteliden 1 Limmared Parkhagen, tillbyggnad 200

LIMMARED 2:36 Parkgatan 10 Limmared Servicehus Glimringe 3 097

LIMMARED 2:36 Parkgatan 10 Limmared Servicehus Glimringe, tillbyggnad 1 362

LIMMARED 2:38 Parkgatan 12 Limmared Servicehus Glimringe, tillbyggnad 155

LIMMARED 33:3 Storgatan 57 Limmared Gruppbostad 428 Verksamheten planerar att flytta ut under 2022, bör säljas för att bli vanliga lägenheter

LIMMARED 41:1 Dammgatan 6 Limmared Skolbyggnad, exp- & bespisn.lokaler 2 053

LIMMARED 41:1 Dammgatan 6 Limmared Skolbyggnad, tillbyggnad 627

LIMMARED 41:1 Dammgatan 6 Limmared Idrottshall och gymnastikbyggnad 1 150

LIMMARED 41:1 Vintervägen 1 Limmared Skolpaviljong 230 Dåligt skick, skall rivas när vi bygger ut skola/förskola

LIMMARED 10:1 Nygatan 29 Limmared Fritidsgård (f d Missionskyrkan) 285

LJUNGSNÄS 1:4 Ljungsnäs 3 Tranemo Bostadsbyggnad 255 Står tomt, ingen verksamhet har visat intresse, kan hyras ut eller på sikt säljas när ny detaljplan blir färdig

LJUNGSNÄS 1:4 Ljungsnäs 3 Tranemo Ladugård (40*10m) & Garage (5*10m) 450 Ladugård behöver rivas, farlig plats

LJUNGSNÄS 1:5 Ljungsnäs 1 Tranemo Bostadshus  86 Står tomt, ingen verksamhet har visat intresse, kan hyras ut

LÄNGHEM 3:71 Radhusvägen 4 Länghem Trygghetsboende Solbacken + förskola 5 819 Rivs och byggs nytt 2022-2023

LÄNGHEM 5:13 Skolgatan 9 Länghem Skolbyggnad-, expedition och aula 1 526

LÄNGHEM 5:13 Skolgatan 9 Länghem Skolbyggnad - bibliotek 1 117

LÄNGHEM 5:13 Skolgatan 9 Länghem Idrottshall 1 150

LÄNGHEM 5:13 Skolgatan 9 Länghem Bespisningsbyggnad 473

LÄNGHEM 6:22 Palmgatan Länghem Brandstation 173

MOGHULT 1:109 Nygatan 20 Grimsås Förskola Grimsås (Rönnhagen) 622

MOGHULT 1:51 Norra Vägen 10 Grimsås Skolbyggnad - bespisning 592

MOGHULT 1:51 Norra Vägen 10 Grimsås Skolbyggnad 377

MOGHULT 1:92, del av Norra Vägen 8 Grimsås Skolbyggnad 757

MOGHULT 1:92, del av Limmaredsvägen 20 Grimsås Gymnastikbyggnad 920

MOGHULT 1:92, del av Limmaredsvägen 20 Grimsås Simbassäng, utomhus 250

MOGHULT 1:92, del av Nygatan 5 Grimsås Projektkontor från 210901- 521

NITTORPS-NYGÅRDEN 1:2 (del av) Nittorp Ishall 5 300

PAJET 1:15 Jönköpingsvägen 12-14 Ljungsarp Förskola (Kuben) 1 331 Fabriksbyggnad, bör avyttras och förskolan bli hyresgäst

PAJET 1:15 Jönköpingsvägen 12-14 Ljungsarp Lagerbyggnad 1 494 Fabriksbyggnad, bör avyttras och förskolan bli hyresgäst

PAJET 1:17 Hestravägen 6 Ljungsarp Idrottshall 288

SKOGARP 1:3 Mossvägen 3 Dalstorp Förskola (Björkhagen) 526 Rivs och byggs ny FSK 2022

SKOGARP 1:5 Tryffelvägen 1 Dalstorp Fiskeklubbstuga 69 Riv för att göra plats för nybyggnation av bostäder

TRANEMO 1:26 Smedjegatan 2 Tranemo Stödboende 1 436

TRANEMO 1:71 Brogatan 18 A Tranemo Skolbyggnad                                        D 1 350

TRANEMO 1:71 Brogatan 18 A Tranemo Skolbyggnad                                        E 1 778

TRANEMO 1:71 Brogatan 18 A Tranemo Skolbyggnad                                        F 618

TRANEMO 1:71 Brogatan 18 A Tranemo Skolbyggnad                                        G 2 460

TRANEMO 1:71 Brogatan 18 A Tranemo Skolbyggnad                                        H 1 684

TRANEMO 2:1 Brogatan 18 B Tranemo Skolbyggnad                                         J 394

TRANEMO 1:71 Kyrkogatan 5 Tranemo Återvinningsanläggning & garage          138

TRANEMO 1:71 Kyrkogatan 5 Tranemo Förråd 115

TRANEMO 1:71 Kyrkogatan 5 Tranemo Förskola (Skattkammaren) 728

TRANEMO 2:1 Brogatan 18 B Tranemo Mellanstadiebyggnad                            M 1 180

TRANEMO 1:71 Brogatan 14 Tranemo Verksamhetslokal (ABF-huset) 674

TRANEMO 1:71 Brogatan 16 Tranemo Skolbyggnad Vita huset                        N 1 656

TRANEMO 1:71 Brogatan 18 A Tranemo Lågstadieskola                                      R 613

TRANEMO 1:71 Brogatan 18 A Tranemo Lågstadieskola                                      S 1 436

TRANEMO 1:71 Brogatan 18 A Tranemo Lågstadieskola                                     T 175

TRANEMO 2:1 Brogatan 20 Tranemo Aula                                                    A 1 311

TRANEMO 2:1 Limmaredsvägen 2A Tranemo Sim och idrottshall                                 P 4 669

TRANEMO 2:1 Limmaredsvägen 2A Tranemo Sim och idrottshall, tillbyggnad (ny idrottshall)  P 1 500

ÖMMESTORP 1:54 Moavägen 5-7 Tranemo Kontor & verkstadsutrymme 1 610

ÖMMESTORP 1:54 Moavägen 5-7 Lagerbyggnad 300

TRANEMO 1:84 Kyrkogatan 3 Tranemo Förskola (Prästgården) 730

Tranemo Utvecklings AB

MOGHULT 1:223 Limmaredsvägen Industrifastighet 1 150



TRANEMO GENHÖVE 2:2 Genhöve, Ljungsarp Industrifastighet, mekanisk verkstad, plåt 9 746

TRANEMO GENHÖVE 2:2 Genhöve, Ljungsarp Tomtmark

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Tomtmark

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Industribyggnad - logistiklager inkl kontor 5 885

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Industribyggnad  lager inkl pannrum 9 200

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Byggnad 4 magasin 1 104

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Byggnad 5 magasin 1 104

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Byggnad 6 magasin 1 104

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Byggnad 7 magasin 1 104

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Byggnad 8 magasin 1 380

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Byggnad 9 magasin 1 380

GUDARP 3:44 Källsvedjan, Tranemo Byggnad 10 magasin 1 380

GRIMSLUND 2:77 Lager - under byggnation 3 450

BJÖRSDAMM 2:1 Björsdam Uthus - förstarisk 0

INGESTORP 3:147 Exploateringsmark 0

INGESTORP 3:147 Exploateringsmark 0

JÄRPESBO 1:12 Exploateringsmark 0

UDDEBO 2:7 Mark 0

NYGÅRDSSJÖN NITTORP Badhytt 0

DALSTORPSASJÖN Badhytt 0

ÖSJÖN LIMMARED Badhytt 0

SÄVSJÖN LÄNGHEM Badhytt 0

VISEN AMBJÖRNARP Badhytt 0

STAMSJÖN LJUNGSARP Badhytt 0

SÄMSJÖN MÅNSTAD Badhytt 0

GRYTEREDSSJÖN HULARED Badhytt 0

HÄSTÖSJÖN SJÖTOFTA Badhytt

153 480   
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§ 11 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor KS/2021:596 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner förvaltningens svar på granskningen om anställdas bisysslor 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens anställdas bisysslor. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och 
samverkansnämnd personals anställda.  

I granskningen framkom att uppföljningen av ”förekommande bisysslor inte är 
ändamålsenliga samt att kännedom om bisysslor är bristfälliga” vilket anses som en risk.  

Ärendet 
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att 
kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande 
dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.  

Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom om 
förekommande bisysslor innebär enligt KPMGs bedömning risker för kommunen.  

Syfte 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av de 
anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

• Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?  

• Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?  

I granskningen ingår även att kartlägga följande:  

• I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och har 
kommunen haft en affärsrelation med dessa?  

• Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?  
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• Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser) 
respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende 
förtroendeskadliga bisysslor. 

Fakta om urvalet för granskningen 

Granskningen omfattar kommunens avlönade personal från 2020- 01-01 till och med 2021-05-
31. 

Information har hämtats från kommunens personalsystem och ekonomisystem. Vidare har 
information från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt aktiebolagsregister 
inhämtats. Avstämningar har skett med berörda tjänstepersoner.  

Bedömning har skett enligt om rutinerna uppfyller  

• 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 7–7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig 
anställning (LOA) 

• Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB)  

• Tillämpbara interna regelverk och policys  

Granskningen avser kommunstyrelsen och samverkansnämnden för personal och har 
omfattat 1572 anställda.  

Resultat  
Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor: 

• Information om bisyssla och att arbetstagaren ska anmäla bisyssla finns i 
anställningsavtalet och ska anmälas via en särskild blankett. 

• Information ges tillsamtliga anställda på introduktionskursen vid anställning samt att 
information finna att hämta på kommunens intranät.  

• På intranätet finns även länk till blankett för anmälan av bisyssla och en checklista för 
bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet som chefer kan användas som stöd i 
deras bedömningar. 

• Rutinen är att årligen, i samband med medarbetarsamtalet, ta upp bisysslor och att 
det tidigare stått med i stödmaterialet. 

• Beviljandet av bisyssla är att ses som ett verkställighetsbeslut och det tas således inte 
något formellt beslut. Om närmaste chef inte anser sig kunna ta beslutet hänskjuts det 
till HR-chef för beslut. 

Med anledning av resultatet av den granskning som är gjord kommer förvaltningen att 
genomföra kommunikationsinsatser till verksamheterna för att upplysa om vikten av att 
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bisysslor anmäls, även godkända bisysslor. Granskningen visar på att det finns tydliga 
rutiner för hanteringen, dock behöver efterlevandet säkerställas.  

Sedan oktober månad 2021 läggs samtliga blanketter för bisysslor in i den digitala 
personakten (Novi) för att förbättra sökbarheten. 

Kontroll av bisysslor föreslås även vara en del i nästa års internkontroll.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
AU §190, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
Missiv Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
Slutlig granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor. 

Föredragning och debatt 
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Alla sektioner och funktioner 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 190 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor KS/2021:596 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner förvaltningens svar på granskningen om anställdas bisysslor 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens anställdas bisysslor. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och 
samverkansnämnd personals anställda.  

I granskningen framkom att uppföljningen av ”förekommande bisysslor inte är 
ändamålsenliga samt att kännedom om bisysslor är bristfälliga” vilket anses som en risk.  

Ärendet 
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att 
kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande 
dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.  

Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom om 
förekommande bisysslor innebär enligt KPMGs bedömning risker för kommunen.  

Syfte 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av de 
anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

• Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?  

• Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?  

I granskningen ingår även att kartlägga följande:  

• I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och har 
kommunen haft en affärsrelation med dessa?  

• Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?  
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• Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser) 
respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende 
förtroendeskadliga bisysslor. 

Fakta om urvalet för granskningen 

Granskningen omfattar kommunens avlönade personal från 2020- 01-01 till och med 2021-05-
31. 

Information har hämtats från kommunens personalsystem och ekonomisystem. Vidare har 
information från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt aktiebolagsregister 
inhämtats. Avstämningar har skett med berörda tjänstepersoner.  

Bedömning har skett enligt om rutinerna uppfyller  

• 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 7–7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig 
anställning (LOA) 

• Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB)  

• Tillämpbara interna regelverk och policys  

Granskningen avser kommunstyrelsen och samverkansnämnden för personal och har 
omfattat 1572 anställda.  

Resultat  
Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor: 

• Information om bisyssla och att arbetstagaren ska anmäla bisyssla finns i 
anställningsavtalet och ska anmälas via en särskild blankett. 

• Information ges tillsamtliga anställda på introduktionskursen vid anställning samt att 
information finna att hämta på kommunens intranät.  

• På intranätet finns även länk till blankett för anmälan av bisyssla och en checklista för 
bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet som chefer kan användas som stöd i 
deras bedömningar. 

• Rutinen är att årligen, i samband med medarbetarsamtalet, ta upp bisysslor och att 
det tidigare stått med i stödmaterialet. 

• Beviljandet av bisyssla är att ses som ett verkställighetsbeslut och det tas således inte 
något formellt beslut. Om närmaste chef inte anser sig kunna ta beslutet hänskjuts det 
till HR-chef för beslut. 

Med anledning av resultatet av den granskning som är gjord kommer förvaltningen att 
genomföra kommunikationsinsatser till verksamheterna för att upplysa om vikten av att 
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bisysslor anmäls, även godkända bisysslor. Granskningen visar på att det finns tydliga 
rutiner för hanteringen, dock behöver efterlevandet säkerställas.  

Sedan oktober månad 2021 läggs samtliga blanketter för bisysslor in i den digitala 
personakten (Novi) för att förbättra sökbarheten. 

Kontroll av bisysslor föreslås även vara en del i nästa års internkontroll.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
Missiv Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
Slutlig granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor. 

Föredragning och debatt 
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Alla sektioner och funktioner 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Anne Steine 
Processekreterare 
Datum: 2021-11-24 
Dnr: KS/2021:596 
 
 

Tjänsteskrivelse om Granskning av bisysslor 

Förslag till beslut 
• Godkänner granskningen om anställdas bisysslor 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att 
granska kommunens anställdas bisysslor. Granskningen omfattar 
kommunstyrelsen och samverkansnämnd personals anställda.  

I granskningen framkom att uppföljningen av ”förekommande bisysslor inte är 
ändamålsenliga samt att kännedom om bisysslor är bristfälliga” vilket anses som 
en risk.  

Ärendet 
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att 
granska kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår 
bland annat att kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma 
ändamålsenligheten i de styrande dokument och de rutiner som används för att 
hantera dessa.  

Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen 
och uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att 
kännedomen om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna 
bristande kännedom om förekommande bisysslor innebär enligt KPMGs 
bedömning risker för kommunen.  

Syfte 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig 
kontroll av de anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande 
revisionsfrågor:  



 
 
 

• Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?  

• Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?  

I granskningen ingår även att kartlägga följande:  

• I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande 
associationer och har kommunen haft en affärsrelation med dessa?  

• Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?  

• Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna 
bestämmelser) respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig 
anställning) avseende förtroendeskadliga bisysslor. 

Fakta om urvalet för granskningen 

Granskningen omfattar kommunens avlönade personal från 2020- 01-01 till och 
med 2021-05-31. 

Information har hämtats från kommunens personalsystem och ekonomisystem. 
Vidare har information från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt 
aktiebolagsregister inhämtats. Avstämningar har skett med berörda 
tjänstepersoner.  

Bedömning har skett enligt om rutinerna uppfyller  

• 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 7–7 c §§ lagen (1994:260) om 
offentlig anställning (LOA) 

• Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser 
(AB)  

• Tillämpbara interna regelverk och policys  

Granskningen avser kommunstyrelsen och samverkansnämnden för personal 
och har omfattat 1572 anställda.  

Resultat  
Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor: 

• Information om bisyssla och att arbetstagaren ska anmäla bisyssla finns i 
anställningsavtalet och ska anmälas via en särskild blankett. 

• Information ges tillsamtliga anställda på introduktionskursen vid 
anställning samt att information finna att hämta på kommunens intranät.  



 
 
 

• På intranätet finns även länk till blankett för anmälan av bisyssla och en 
checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet som chefer 
kan användas som stöd i deras bedömningar. 

• Rutinen är att årligen, i samband med medarbetarsamtalet, ta upp 
bisysslor och att det tidigare stått med i stödmaterialet. 

• Beviljandet av bisyssla är att ses som ett verkställighetsbeslut och det tas 
således inte något formellt beslut. Om närmaste chef inte anser sig kunna 
ta beslutet hänskjuts det till HR-chef för beslut. 

Med anledning av resultatet av den granskning som är gjord kommer 
förvaltningen att genomföra kommunikationsinsatser till verksamheterna för att 
upplysa om vikten av att bisysslor anmäls, även godkända bisysslor. 
Granskningen visar på att det finns tydliga rutiner för hanteringen, dock behöver 
efterlevandet säkerställas.  

Sedan oktober månad 2021 läggs samtliga blanketter för bisysslor in i den 
digitala personakten (Novi) för att förbättra sökbarheten. 

Kontroll av bisysslor föreslås även vara en del i nästa års internkontroll.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
Missiv Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

Slutlig granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor. 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Alla sektioner och funktioner 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige  

 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan    Anne Steine 

Funktionschef   Processekreterare 



Kommunrevisionen               Missiv 
 
 
 
 
 
 

 Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  

Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde 

den 16 november 2021. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för yttrande med följande fråge-
ställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 24 januari 2022. 

 

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 

                                              

 

Bengt Melkersson                                                      Ingelis Öhwall 
Revisionens ordförande                                             Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att 
kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande 
dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.  

Granskningen syfte har varit att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig 
kontroll av de anställdas bisysslor.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen 
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom 
om förekommande bisysslor innebär enligt vår bedömning risker för kommunen. 

Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av 
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig kunskap och 
information om bisysslor sannolikt inte efterlevs eller inte är tillräcklig, vilket i sin tur 
innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms på ett ändamålsenligt sätt.  

Vi bedömer vidare att det erfordras en tydligare styrning, där den formella styrningen 
inom området bisysslor behöver stärkas i form av politiskt fastställda styrdokument. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen bör fastställa tillämpningsföreskrifter/ rutiner för 
hantering av bisysslor vilka kan baseras på befintlig checklista då den i grunden 
bedöms vara ändamålsenlig.  
 

För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete som minskar risken för otillåtna bisysslor, 
är vår bedömning att kommunstyrelsen behöver kraftigt förbättra sin kontroll och 
uppföljning avseende bisysslor. 

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att kommunstyrelsen:  

— Säkerställer att den formella styrningen internt inom kommun stärks genom att tillse 
att policy och/eller riktlinjer fastställs. 

— Att tillse att tillämpningsföreskrifter/rutiner fastställts.  

— Säkerställer att bisysslor årligen tas upp med arbetstagarna, exempelvis vid 
medarbetarsamtalet. 

— Initierar utbildnings- och informationsinsatser avseende bisysslor.  

— Inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollerar efterlevnaden 
av reglerna avseende bisysslor.   

— Säkerställer att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig tar 
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att 
köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde 
innehar en funktionärspost. 
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2 Bakgrund 
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att 
kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande 
dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.  

Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av 
anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en 
bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av 
ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan 
arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller inte bara 
bisyssla som faktiskt utövas utan också bisyssla som aldrig har utövats men där det 
finns anledning att anta att en arbetstagare står i begrepp att åta sig någon sådan. 
Bestämmelsen ger däremot inte utrymme för bisyssleförbud "för säkerhets skull".  

År 2019 genomförde Statskontoret en studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, 
kommuner och regioner. I studien konstateras bland annat att regleringen av 
offentliganställdas bisysslor är komplex och kan vara svår att tolka. Inte minst mot 
bakgrund av att regleringen är uppdelad mellan lag (lagen om offentlig anställning, 
LOA) och kollektivavtal (Allmänna bestämmelser, AB) samt att bestämmelserna i lag 
och kollektivavtal i viss mån skiljer sig åt. Studien visar vidare att kommuner för egen 
del sällan granskar de anställdas bisysslor.  

Området är väsentligt för revision eftersom felaktig hantering kan innebära 
förtroendeskada för kommunen. Revisorerna har av denna anledning beslutat att 
granska kommunens kännedom om och hantering av eventuella bisysslor. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av 
de anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

— Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?  

— Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?  

I granskningen ingår även att kartlägga följande: 

 — I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och har 
kommunen haft en affärsrelation med dessa?  

— Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor? 

— Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser) 
respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende 
förtroendeskadliga bisysslor 

2.2 Avgränsning 
Vad gäller bisysslor omfattar granskningen kommunens avlönade personal från 2020- 
01-01 till och med 2021-05-31. Enbart arvoderade personer omfattas inte av 
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granskningen. I övrigt exkluderas även feriearbetare (i betydelsen ”sommarjobbare”) 
från granskningen. Analys av inköp omfattar samma tidsperiod som ovan. Som 
beskrivs närmare i avsnitt 6 kommer vi att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utifrån 
dessa uppgifter kommer vi att fånga anställda som innehar funktionärsposter i 
näringsdrivande associationer i vår dataanalys. Därmed avgränsas dataanalysen till 
bisysslor i form av anställda som har funktionärsposter i näringsdrivande associationer. 
När det gäller kommunens rutiner för hantering och kontroll av bisysslor omfattas alla 
typer av bisysslor. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 

—  7–7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA)  

— Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB) 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

 

2.4 Metod 
Elektronisk sammanställd information har inhämtats från kommunens personalregister 
och ekonomisystem. Vidare har information från Bolagsverkets handels- och 
föreningsregister samt aktiebolagsregister inhämtats. Utifrån dessa underlag har en 
dataanalys genomförts. Som beskrivits ovan fångar dataanalysen anställda som 
innehar funktionärsposter i näringsdrivande associationer. När det gäller enskilda 
firmor ska det dock noteras att det inte finns något formellt krav på en enskild firma att 
registrera sig hos Bolagsverket. Enskilda firmor som inte registrerats hos Bolagsverket 
ingår därmed ej i granskningen. 

Baserat på de bisyssleinnehavare vi identifierat i vår dataanalys har vi genom 
stickprov, via kommunens HR-avdelning, kontrollerat om kommunen för egen del 
identifierat ett urval av bisyssleinnehavarna.  

Vi har även granskat i vilken utsträckning kommunen gjort utbetalningar till 
företag/motsvarande där anställda innehar bisysslor. Analys av inköp omfattar 
tidsperioden 2020-01-01 till och med 2021-09-30. Avstämningar har skett med berörda 
tjänstepersoner.  

Intervjuer har genomförts med kanslichef och HR-strateg. 

Rapporten är faktakontrollerad av de som intervjuats. 

2.5 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen och samverkansnämnden för personal. 
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3 Bakgrund 

3.1 Övergripande regler avseende bisysslor 
Som framgår av rapportens inledning regleras bisysslor i lagen om offentlig anställning 
(LOA) samt i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Reglerna avseende 
kommunanställda återfinns i 7 § LOA1 samt i 3 kap 8 § AB. 

Bestämmelserna i LOA lyder enligt följande: 

7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon 
verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i 
arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 

7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden 
som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016). 

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att 
arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016). 

7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en 
bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet 
skall vara skriftligt och innehålla en motivering. 
Lag (2001:1016). 

 
Bestämmelserna i 3 kap. AB lyder i sin helhet som följer: 

§ 8 Bisysslor  

Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetande-göra 
arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.  

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan  

a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,  

b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.  

Anmärkning  

Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller 
kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).  

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller kommunalförbund 
gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan  

c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.  

Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som 
bisyssla enligt detta avtal. 

 

 
1 Ej 7 d § 
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Av kommentarerna2 till AB framgår att arbetsgivaren minst en gång per år i samband 
med utvecklingssamtal ska informera arbetstagarna om skyldigheten att på eget 
initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren 
behöver för att kunna bedöma dessa. Därutöver ska arbetsgivaren informera om 
bestämmelserna avseende bisysslor ”på lämpligt vis”. 

4 Resultat av granskningen 

4.1 Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor 
Iakttagelser 
Av bilagan till anställningsavtalet framgår praktisk information kring arbetstagarens 
anställning.  I bilagan framgår att arbetstagaren är skyldig att anmäla bisyssla till 
arbetsgivaren på en särskild blankett. Det är arbetsgivaren som beslutar om att bevilja 
eller avslå bisysslan beroende på om den är förenlig med arbetstagarens arbete. 

Under intervjun framgår även att bisyssla är en punkt som finns med i det stödmaterial 
som kommunen har tagit fram och som chefer kan använda sig utav vid rekrytering av 
ny personal i intervjusituationen.  

Blanketten, Redovisning av bisyssla för anställd, förvaras i personalakten och utgår 
från bestämmelserna i 8 § AB. Personakten är sedan en tid tillbaka digital i systemet 
Novi vilket under vår intervju uppges vara värdefullt. De kan på så sätt på ett smidigt 
sätt ta fram statistik över hur många som exempelvis har en anmäld bisyssla mm.  

Information om bisysslor ges till samtliga nyanställda på den kommungemensamma 
introduktionskursen och på kommunens intranät kan medarbetarna finna information 
om vad en bisyssla är, vilka bisysslor som är otillåtna samt arbetstagarnas ansvar att 
informera sin chef om bisysslor.  

På intranätet finns även länk till blankett för anmälan av bisyssla och en checklista för 
bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet som chefer kan användas som stöd i 
deras bedömningar. Checklistan är inte politiskt förankrad.  

Vi har tagit del av det stödmaterial som används vid det årliga medarbetarsamtalet och 
i detta material tydliggörs inte att bisysslor ska tas upp.  Under vår intervju med 
tjänstepersonerna framgår att rutinen är att årligen, i samband med 
medarbetarsamtalet, ta upp bisysslor och att det tidigare stått med i stödmaterialet men 
att det måste ha fallit bort.  

Det är närmaste chef som beviljar bisysslor. Beviljandet av bisyssla är att ses som ett 
verkställighetsbeslut och det tas således inte något formellt beslut.  

 
2 Kommentarerna till AB är Sveriges Kommuner och Regioners och Sobonas – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation – ensidiga tolkning av AB som bland annat är tänkta att fungera som en 
vägledning för det personalpolitiska arbetet. 
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Om närmaste chef är tveksam till att bevilja bisysslan skickas frågan vidare till HR-chef 
som fattar beslut om att avslå bisysslan i enlighet med delegationsordningen3. Under 
vår intervju framgår att det väldigt sällan tas formella avslagsbeslut.  

Av intervjuerna framgår att det finns en ordning i praktiken för hur anmälningar av 
bisysslor ska handläggas. Vi noterar dock att det saknas en nedtecknad rutin för detta 
ändamål.  

Under vår intervju framgår att kunskapen om bisysslor och vetskapen om att dessa ska 
anmälas kan blir bättre. Detta bekräftas även i vår stickprovskontroll (se avsnitt 3.3.3). 

4.1.1 Kommentarer och bedömning 
Det dokument avseende bisysslor som vi erhållit utgörs av en intern checklista 
fastställd på tjänstepersonsnivå samt information om bisysslor på kommunens intranät 
men det saknas tillämpningsföreskrifter/rutiner för hur bisysslor ska handläggas.  

Vi har även uppmärksammat att bisysslor tas upp årligen under medarbetarsamtalet 
men det finns inte dokumenterat i det stödmaterial som används under 
medarbetarsamtalet. 

Vår bedömning är att det erfordras en tydligare styrning, där den formella styrningen 
inom området bisysslor behöver stärkas i form av politiskt fastställda styrdokument. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen bör fastställa tillämpningsföreskrifter/ rutiner för 
hantering av bisysslor vilka kan baseras på befintlig checklista då den i grunden 
bedöms vara ändamålsenlig.  
 
Vi anser vidare att kommunstyrelsen bör tillse att öka kunskapen bland medarbetarna 
om arbetstagarens skyldighet att anmäla bisysslor till arbetsgivaren.  

4.2 Stickprovsgranskning 

4.2.1 Förekomst av bisysslor 
Granskningen har omfattat 1572 anställda. I den siffran ingår alla som innehaft en 
anställning i kommunen under granskningsperioden oavsett hur lång eller kort 
anställningen varit. Bland dessa finns det personer som under granskningsperioden 
haft:  

• Både tidsbegränsad och tillsvidareanställning  

• Både heltids- och deltidsanställning  

• Anställning i mer än en sektion 

 
Dessa omständigheter får till följd att såväl de siffror som presenteras i löpande text på 
följande sidor som siffrorna i tabell 1 nedan samt i tabell 2 i stycke 3.3.2 framstår som 
felaktiga om de räknas samman. Med andra ord finns det ett antal anställda som finns 
med ”dubbelt” i uppgifterna nedan.  

 
3 2.3 Delegeringsordning Samverkansnämnden personal (antagen 2014-02-12, 5 §) 
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Av de 1572 personer som berörts av granskningen har vi i vår dataanalys funnit att 255 
personer (16,2 %) innehar eller har innehaft en eller flera bisysslor i näringsdrivande 
associationer. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 301 stycken. De flesta av 
de 255 personer som innehar bisysslor har endast en bisyssla, men 49 personer (19%) 
innehar två eller fler bisysslor. 

Det bör noteras att 16 av de 301 bisysslor som vi har identifierat avser olika typer av 
funktionärsposter i bostadsrättsföreningar. Det ska också nämnas att ett antal personer 
under granskningsperioden har haft två olika funktionärsposter i en och samma 
association. Dessa har räknats som ett (1) uppdrag. Ett exempel kan vara att en 
person varit ledamot i en bostadsrättsförening under början av året och sen tillträtt som 
ordförande under slutet av året. 

Eftersom vår dataanalys endast fångar bisysslor i form av funktionärsposter i 
näringsdrivande associationer är det faktiska antalet bisyssleinnehavare sannolikt 
högre än det antal som framkommer i vår dataanalys. 

Förekomsten av bisysslor i form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer 
presenteras i tabell 1 nedan.   

Tabell 1 Sammantagen tabell över antalet anställda med bisysslor samt antalet bisysslor inom kommunens 
olika förvaltningar 

Förvaltning Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 
(andel) 

Antal 
förekommande 
bisysslor 

Bemanningssenheten 305 33 (10,8%)  27 

Lärande 594 106 (17,8%) 135 

Samhälle 228 50 (21,9%) 61 

Omsorg 686 67 (9,8%) 79 

Service 49 11 (22,4%) 12 

Summa 1572 255 (16,2%) 301 

4.2.2 Iakttagelser 
Som framgår i rapportens inledning/bakgrund kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren 
att utöva en bisyssla om den anses hindra arbetsuppgifterna. Mot bakgrund av att drygt 
16 % har en mer eller mindre omfattande bisyssla, i form av funktionärspost i en 
näringsdrivande association, kan det inte uteslutas att det inte förekommer bisysslor 
som inverkar hindrade på arbetsuppgifterna.  

4.2.3 Kännedom om bisysslor 
En av revisionsfrågorna avser ansvarigas kännedom om förekommande bisysslor. Vår 
ambition i granskningen har varit att stämma av förekomsten av bisysslor som vi 
identifierat i vår dataanalys med de uppgifter som finns registrerade i kommunen 
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avseende förekomst av bisysslor. Som tidigare beskrivits finns dock ingen aggregerad 
information i kommunen av hur många anställda som innehar bisysslor, men under 
intervjun hänvisas till att personalakten nu registreras digitalt och att det framöver 
komma kunna plocka ut fullständig statistik över hur många som har anmält en 
bisyssla. För att få fram sådana uppgifter krävs en manuell kontroll av inkomna 
anmälningar avseende bisysslor. Då den typen av kontroll skulle kräva mycket tid av 
verksamheten valde vi i stället att göra ett ”brett stickprov” utifrån de 255 
bisyssleinnehavare som vi identifierat.  
 
Av de 255 personer som vi identifierat som bisyssleinnehavare har vi valt ut 64 
personer som enligt vår dataanalys sammantaget innehar 92 bisysslor. Stickprovet 
omfattar således en fjärdedel av samtliga bisyssleinnehavare som vi identifierat. Det 
ska noteras att vissa av de personer som ingår i stickprovet har innehaft anställningar i 
mer än en förvaltning under granskningsperioden. 
 
I granskningen har vi, via kommunens HR-avdelning, ställt frågan om det finns ifylld 
anmälan/ifyllda anmälningar om bisyssla/bisysslor för de 64 personer som ingår i 
stickprovet. Om sådan anmälan finns har vi efterfrågat information avseende bisysslan, 
bland annat när anmälan gjordes.  
 
Av den sammanställning vi fått ta del av framgår det att det endast är 4 som skriftligt 
anmält innehav av bisyssla av de 64 personer som omfattas av stickprovet. Cirka 20 
personer har muntligen meddelat chef att de har en bisyssla.  

När det gäller de 4 personerna som anmält bisyssla noterar vi att 2 av dessa har 
inkommit med sin anmälan i samband med att vi efterfrågat uppgifter om förekomsten 
av bisysslor. Vi har i granskningen fått bekräftat att dessa personer anmälde innehav 
av bisyssla som en följd av våra frågor. Dessa 2 personer var med andra ord inte 
kända för arbetsgivaren innan granskningens genomförande. För en av de personer 
som enligt kommunens sammanställning anmält innehav av bisyssla framgår det inte 
när anmälan om bisyssla inkom. 

Förvaltning Antal anställda med bisyssla utifrån stickprov 

Enligt vår dataanalys Enligt kommunens 
uppgifter (skriftligt) 

Bemanningsenheten 5 0 

Lärande 26 0 

Samhälle 15 2 

Omsorg 17 1 

Service 1 1 

Summa 64 4 
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Under vår intervju framgår att medarbetarna till viss del saknar kunskap om vad som är 
att betrakta som en bisyssla, exempelvis att man vid sidan om jobbet äger en 
skogsfastighet eller sitter med i styrelsen i en bostadsrättsförening. 

4.2.4 Iakttagelser 
Vi kan utifrån stickprovet konstatera att väldigt få (4), skriftligt anmält innehav av 
bisyssla samt att 2 anmält innehav av bisyssla som följd av våra frågor. Därtill har 20 
personer muntligt meddelat till chef att det har en bisyssla.  Detta synliggör att det 
saknas kunskap om vad som är en bisyssla och hur den ska anmälas.  

När det gäller frågan om vad som är att betrakta som bisyssla vill vi framhålla att vi 
anser att styrelseposter i bostadsrättsföreningar (och även andra ekonomiska 
föreningar) i grunden bör betraktas som bisysslor. Det är inte helt ovanligt att den typen 
av föreningar tar emot utbetalningar från kommuner. Det skulle exempelvis kunna 
handla om att kommunen hyr lokaler för verksamhet eller att en bostadsrättsförening 
hyr ut bostäder till kommunen i syfte att erbjuda boende för socialt utsatta personer. 
Oavsett orsak kan det finnas ekonomiska intressen hos bostadsrättsföreningen i 
relation till kommunen. Därför anser vi att bostadsrättsföreningars (och andra 
ekonomiska föreningars) relation med kommunen måste beaktas om en av 
kommunens anställda innehar en styrelsepost i en sådan förening. I denna granskning 
betraktar vi den typen av uppdrag som bisysslor.  

4.2.5 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att för att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende 
förekomsten av bisysslor inom kommunen, behöver det finnas en central 
sammanställning av uppgifterna. Under intervjun framgår att personalakten är digital 
vilket är positivt då det går att hämta ut hur många som har anmälda bisysslor.  

Det bör än en gång noteras att vår metod inte fångar bisysslor i form av anställningar 
hos andra arbetsgivare, vilket sannolikt är den största risken när det gäller 
arbetshindrande bisysslor. Mot bakgrund av den bristande kännedomen/kontrollen 
avseende bisysslor i form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer ser vi 
en risk för att det även finns bristande kännedom/kontroll avseende bisysslor i form av 
anställningar hos andra arbetsgivare. Vi ser det därmed som viktigt att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder tydliggör rutiner i syfte att stärka uppföljning 
och kontroll av anställdas bisysslor. 
Vår bedömning är att ansvariga (kommunstyrelsen och samverkansnämnden för 
personal) inte kan anses ha kontroll över och kännedom om bisysslor i näringsdrivande 
associationer. Sammantaget gör vi bedömningen att kommunens samlade kännedom 
och kontroll över de anställdas bisysslor inte är ändamålsenlig. Vidare anser vi att 
kommunstyrelsen bör överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna 
kontrollen, kontrollera efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor. 
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4.2.6 Inköp från företag/motsvarande där anställda har bisyssla 
Vi har kunnat konstatera att det finns företag/motsvarande där anställda i kommunen 
under granskningsperioden innehaft en funktionärspost. Av dessa har 4 mottagit 
utbetalningar från kommunen under granskningsperioden. Kommunen har med andra 
ord gjort inköp av, eller på annat vis överfört medel till företag och föreningar, via sin 
leverantörsreskontra- och betalningsfunktion, där anställda innehar funktionärspost. 
Det handlar sammantaget om 249 verifikationer uppgående till totalt ca 3,1 miljoner 
kronor.  

I vårt stickprov ingår 4 av de 4 företag/motsvarande som under granskningsperioden 
mottagit utbetalningar från Tranemo kommun. Ingen av dessa bisysslor har identifierats 
av kommunen enligt den sammanställning vi fått del av. 

4.2.7 Iakttagelser 
Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de risker 
det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor och/eller 
tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en 
funktionärspost. Enligt vår mening kan bisysslor i kombination med den typen av 
affärsrelationer i vissa fall riskera att skada förtroendet för kommunen. Vidare menar vi 
att bristande kännedom om den typen av kopplingar mellan kommunanställda och 
näringsdrivande associationer som mottar utbetalningar från kommunen, kan öka 
risken för korruption. 

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen 
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom 
om förekommande bisysslor innebär enligt vår bedömning risker för kommunen. 

Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av 
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig kunskap och 
information om bisysslor sannolikt inte efterlevs eller inte är tillräcklig, vilket i sin tur 
innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms på ett ändamålsenligt sätt.  

Vi bedömer vidare att det erfordras en tydligare styrning, där den formella styrningen 
inom området bisysslor behöver stärkas i form av politiskt fastställda styrdokument. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen bör fastställa tillämpningsföreskrifter/ rutiner för 
hantering av bisysslor vilka kan baseras på befintlig checklista då den i grunden 
bedöms vara ändamålsenlig.  

För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete som minskar risken för otillåtna bisysslor, 
är vår bedömning att kommunstyrelsen behöver kraftigt förbättra sin kontroll och 
uppföljning avseende bisysslor. 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att kommunstyrelsen:  

— Säkerställer att den formella styrningen internt inom kommun stärks genom att tillse 
att policy och/eller riktlinjer fastställs. 

— Att tillse att tillämpningsföreskrifter/rutiner fastställts.  

— Säkerställer att bisysslor årligen tas upp med arbetstagarna, exempelvis vid 
medarbetarsamtalet. 

— Initierar utbildnings- och informationsinsatser avseende bisysslor.  

— Inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollerar efterlevnaden 
av reglerna avseende bisysslor.   

— Säkerställer att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig tar 
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att 
köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde 
innehar en funktionärspost. 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

 

Emma Garpenholt Olivia Gonzalez 
Kommunal revisor Kommunal revisor 

 
 
 

Viktoria Bernstam 
Certifierad kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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§ 18 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 
KS/2021:555 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar revisionsberättelser för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 

Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom 
skolan. 

• Beviljar styrelserna för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom 
skolan ansvarsfrihet för 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 
• Förvaltningen får i uppdrag att se över om regler för stiftelserna ska revideras eller 

om stiftelser ska avvecklas. 

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

Jäv 
Eva-Karin Haglund (S), Lena Eksberg (S) och Christoffer Andersson (C) anmäler jäv och 
deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.  
Göran Björk (S), Bo Haarala (S) och Jörgen Erikson (C) ersätter.  

Ärendet 
Föreligger revisionsberättelser 2020 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan. 

Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som 
ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor. 

Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot 
bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars 
tillgångar understiger 10 gånger det för 2020 gällande basbeloppet (47 300 kr). Stiftelser med 
en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 
2020 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att 
den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig. 
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Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
AU §197, 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 2021-10-28 
Revisionsberättelser stiftelserna 2020 
Redovisning förvaltade fonder 2020 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 197 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 
KS/2021:555 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar revisionsberättelser för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom 
skolan. 

• Beviljar styrelserna för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom 
skolan ansvarsfrihet för 2020. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Förvaltningen får i uppdrag att se över om regler för stiftelserna ska revideras eller 

om stiftelser ska avvecklas. 

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

Ärendet 
Föreligger revisionsberättelser 2020 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 
Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan. 

Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som 
ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor. 

Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot 
bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars 
tillgångar understiger 10 gånger det för 2020 gällande basbeloppet (47 300 kr). Stiftelser med 
en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 
2020 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att 
den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 2021-10-28 
Revisionsberättelser stiftelserna 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att se över om 
regler för stiftelserna ska revideras eller om stiftelser kan avvecklas. 

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

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Eva Borg 
Redovisningsekonom 
Datum: 2021-10-28 
Dnr: KS/2021:555 
 
 

Tjänsteskrivelse om Granskning av Tranemo kommuns 
stiftelser och fonder 2020 

Förslag till beslut 
• Noterar revisionsberättelser för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens 

fond, Gunnar Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social 
samfond och Samfond inom skolan. 

• Beviljar styrelserna för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, 
Gunnar Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond 
och Samfond inom skolan ansvarsfrihet för 2020. 

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

Ärendet 
Föreligger revisionsberättelser 2020 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens 
fond, Gunnar Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och 
Samfond inom skolan. 

Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då 
stiftelser som ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha 
auktoriserad revisor. 

Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har 
skett mot bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar 
de stiftelser vars tillgångar understiger 10 gånger det för 2020 gällande 
basbeloppet (47 300 kr). Stiftelser med en förmögenhet överstigande 10 
basbelopp granskas i annan ordning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas 
räkenskaper år 2020 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och 
ställning. De bedömer att den interna kontrollen avseende stiftelsernas 
förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig. 

 



 
 
 
Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 
2021-10-28 
Revisionsberättelse Brunkeparkens fond 2020 
Revisionsberättelse Gunnar Johanssons fond 2020 
Revisionsberättelse Lindgrens fond 2020 
Revisionsberättelse Samfond inom skolan 2020 
Revisionsberättelse Social samfond 2020 
Revisionsberättelse Thomas Rundqvists 90-årsfond 2020 
Redovisning förvaltade fonder 2020 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 
 

Status  
 



 
 
 
 

 

 

Konrad Fredh    Eva Borg 

Ekonomichef    Redovisningsansvarig 



 

    Kommunfullmäktige i 
    Tranemo Kommun 
 
 
 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Brunkeparkens fond år 2020, av kommunen förvaltad 

stiftelse. 

 
Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 
 
Jag har granskat Stiftelse Brunkeparkens fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. 
Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess 
stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 
stiftelselagen. 
 
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Tranemo den               2021 
 
 
                                          
Bengt Melkersson 
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    Kommunfullmäktige i 
    Tranemo Kommun 
 
 
 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Gunnar Johanssons fond år 2020, av kommunen 

förvaltad stiftelse. 

 
Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 
 
Jag har granskat Stiftelse Gunnar Johanssons fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 
2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med 
dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 
stiftelselagen. 
 
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Tranemo den                  2021 
 
 
                                          
Lars-Erik Enoksson 
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    Kommunfullmäktige i 
    Tranemo Kommun 
 
 
 

 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Lindgrens donation år 2020, av kommunen förvaltad 

stiftelse. 

 
Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 
 
Jag har granskat Stiftelse Lindgrens donations räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag 
har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess 
stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 
stiftelselagen. 
 
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
 
Tranemo den            2021 
 
 
                                                  
Sture Ernstson     
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Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
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    Kommunfullmäktige i 
    Tranemo Kommun 
 
 
 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Samfond inom skolan år 2020, av kommunen förvaltad 

stiftelse. 

 
Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 
 
Jag har granskat Stiftelse Samfond inom skolans räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. 
Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess 
stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 
stiftelselagen. 
 
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Tranemo den                  2021 
 
 
                                          
Bengt Melkersson 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.
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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.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Revisionsberättelse Samfond inom skolan.pdf

Övriga dokument i försändelsen
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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.
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addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
69

aa
2b

37
-f

37
7-

42
93

-8
0a

f-
cd

3c
aa

06
ea

be



 

    Kommunfullmäktige i 
    Tranemo Kommun 
 
 
 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Social samfond år 2020, av kommunen förvaltad 

stiftelse. 

 
Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 
 
Jag har granskat Stiftelse Social samfonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag har 
granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar 
och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 
stiftelselagen. 
 
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Tranemo den                  2021 
 
 
                                          
Ingelis Öhwall 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: jT9jOEHZv1yisvI6DMoHag

INGELIS ÖHVALL

2021-10-27 11:56

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
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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.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Revisionsberättelse Social samfond.pdf

Övriga dokument i försändelsen
Revisionsberättelse Thomas Rundqvists 90-års fond.pdf

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.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-10-14 08:04 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-14 08:04 En avisering har skickats till Ingelis Öhwall
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2021-10-27 08:04 Meddelande har skickats till mottagaren (Ingelis Öhwall)
2021-10-27 11:56 INGELIS ÖHVALL har signerat dokumentet Revisionsberättelse Social samfond.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 
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2021-10-27 11:57 Alla dokument har undertecknats av Ingelis Öhwall
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    Kommunfullmäktige i 
    Tranemo Kommun 
 
 
 

 

Revisionsberättelse för stiftelsen Tomas Rundqvists 90-års fond år 2020, av kommunen 

förvaltad stiftelse. 

 
Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 
 
Jag har granskat Stiftelse Tomas Rundqvists 90-års fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för 
år 2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet 
med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 
stiftelselagen. 
 
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Tranemo den             2021 
 
 
                                          
Ingelis Öhwall 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: jT9jOEHZv1yisvI6DMoHag

INGELIS ÖHVALL

2021-10-27 11:57

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
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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.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Revisionsberättelse Thomas Rundqvists 90-års fond.pdf

Övriga dokument i försändelsen
Revisionsberättelse Social samfond.pdf

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.
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BRUNKEPARKENS FOND

BALANSRÄKNING

2020 2019

Finansiella anläggningstillgångar 13 650,00 13 650,00

Avräkning kommunen 18 525,81 32 688,56

SUMMA TILLGÅNGAR 32 175,81 46 338,56

Eget kapital

Belopp vid årets ingång 46 338,56 43 073,56

Årets resultat -200,00 3 265,00

Beviljade anslag -13 962,75 0,00

Belopp vid årets utgång 32 175,81 46 338,56

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 32 175,81 46 338,56

RESULTATRÄKNING

2020 2019

INTÄKTER

Ränteintäkter 0,00 0,00

Utdelning VPC 0,00 3 465,00

TOTALA INTÄKTER 0,00 3 465,00

KOSTNADER

Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 3 265,00



LINDGRENS DONATION

BALANSRÄKNING

2020 2019

Avräkning kommunen 28 135,67 30 210,67

SUMMA TILLGÅNGAR 28 135,67 30 210,67

Eget kapital

Belopp vid årets ingång 30 210,67 32 910,67

Årets resultat -200,00 -200,00

Beviljade anslag -1 875,00 -2 500,00

Belopp vid årets utgång 28 135,67 30 210,67

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 28 135,67 30 210,67

RESULTATRÄKNING

2020 2019

INTÄKTER

Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER

Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



SAMFOND INOM SKOLAN

BALANSRÄKNING

2020 2019

Avräkning kommunen 172 692,42 178 681,90

SUMMA TILLGÅNGAR 172 692,42 178 681,90

Eget kapital

Belopp vid årets ingång 178 681,90 184 281,90

Årets resultat -200,00 -200,00

Beviljade anslag -5 789,48 -5 400,00

Ej uttagna beviljade anslag 0,00 0,00

Belopp vid årets utgång 172 692,42 178 681,90

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 172 692,42 178 681,90

RESULTATRÄKNING

2020 2019

INTÄKTER

Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER

Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



SOCIAL SAMFOND

BALANSRÄKNING

2020 2019

Avräkning kommunen 33 169,33 66 622,33

SUMMA TILLGÅNGAR 33 169,33 66 622,33

Eget kapital

Belopp vid årets ingång 66 622,33 87 612,33

Årets resultat -228,00 -200,00

Beviljade anslag -27 950,00 -24 500,00

Beviljade anslag fg år, uttagna i år -5 775,00 -2 800,00

Ej uttagna beviljade anslag 500,00 6 510,00

Belopp vid årets utgång 33 169,33 66 622,33

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 33 169,33 66 622,33

0,00 0,00

RESULTATRÄKNING

2020 2019

INTÄKTER

Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER

Kostnader -228,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -228,00 -200,00



GUNNAR JOHANSSONS FOND

BALANSRÄKNING

2020 2019

Avräkning kommunen 2 803,91 3 003,91

SUMMA TILLGÅNGAR 2 803,91 3 003,91

Eget kapital

Belopp vid årets ingång 3 003,91 3 203,91

Årets resultat -200,00 -200,00

Beviljade anslag 0,00 0,00

Belopp vid årets utgång 2 803,91 3 003,91

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 803,91 3 003,91

RESULTATRÄKNING

2020 2019

INTÄKTER

Ränteintäkter 0,00 0,00

KOSTNADER

Kostnader -200,00 -200,00

ÅRETS RESULTAT -200,00 -200,00



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-20 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 276 Återbetalning från Tolkförmedling Väst KS/2021:535 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner att direktionen upphäver beslut om återbetalning av eget kapital. 

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

Jäv 
Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. Göran Björk (S) och Ellinor Liljegren Kalmar (M) ersätter.  

Ärendet 
Tolkförmedling Väst direktion beslutade på direktionsmötet 26 mars 2021 att återbetalning 
av eget kapital skulle ske till förbundets medlemmar. Tranemo kommun förväntade sig en 
återbetalning på 8 341,00 kronor.  

Direktionen beslutade på direktionsmötet 28 maj 2021 att upphäva tidigare beslut avseende 
återbetalning av eget kapital då en omprövning av nyttjanderätten av immateriella tillgångar 
gjordes.  

Ekonomisk påverkan 
Tranemo kommun kommer inte längre få en återbetalning på 8 341,00 kronor.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 
AU §161, 2021-11-18 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Protokoll Tolkförmedling 2021-05-28 § 440 Återbetalning av eget kapital.  
KF §165 Årsredovisning 2020, Tolkförmedling Väst (TFV) 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Tolkförmedling Väst 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-20 
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Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 161 Återbetalning från Tolkförmedling Väst KS/2021:535 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner att direktionen upphäver beslut om återbetalning av eget kapital. 

 
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 
Tolkförmedling Väst direktion beslutade på direktionsmötet 26 mars 2021 att återbetalning 
av eget kapital skulle ske till förbundets medlemmar. Tranemo kommun förväntade sig en 
återbetalning på 8 341,00 kronor.  

Direktionen beslutade på direktionsmötet 28 maj 2021 att upphäva tidigare beslut avseende 
återbetalning av eget kapital då en omprövning av nyttjanderätten av immateriella tillgångar 
gjordes.  

Ekonomisk påverkan 
Tranemo kommun kommer inte längre få en återbetalning på 8 341,00 kronor.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Protokoll Tolkförmedling 2021-05-28 § 440 Återbetalning av eget kapital.  
KF §165 Årsredovisning 2020, Tolkförmedling Väst (TFV) 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Tolkförmedling Väst 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 



 
 
 
Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Avtalscontroller 
Datum: 2021-10-20 
Dnr: KS/2021:535 
 
 

Tjänsteskrivelse om återbetalning av eget kapital 

Förslag till beslut 
• Godkänner att direktionen upphäver beslut om återbetalning av eget 

kapital. 

 
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 
Tolkförmedling Väst direktion beslutade på direktionsmötet 26 mars 2021 att 
återbetalning av eget kapital skulle ske till förbundets medlemmar. Tranemo 
kommun förväntade sig en återbetalning på 8 341,00 kronor.  

Direktionen beslutade på direktionsmötet 28 maj 2021 att upphäva tidigare 
beslut avseende återbetalning av eget kapital då en omprövning av 
nyttjanderätten av immateriella tillgångar gjordes.  

Ekonomisk påverkan 
Tranemo kommun kommer inte längre få en återbetalning på 8 341,00 kronor.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20 

Protokoll Tolkförmedling 2021-05-28 § 440 Återbetalning av eget kapital.  



 
 
 
KF §165 Årsredovisning 2020, Tolkförmedling Väst (TFV) 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Tolkförmedling Väst 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 
 

Status  
 

 

 

 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Avtalscontroller 
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§ 165 Årsredovisning 2020, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2021:239 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2020. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  

• Godkänner återbetalning om 5 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, varav 
8 341 kronor till Tranemo kommun. 

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

Jäv 
Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet.  

Ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 40 medlemskommuner.  

Resultatet för år 2020 uppgick till 3,4 mnkr vilket är en försämring från föregående års 
resultat på 5,8 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat från föregående år som en följd av 
pandemin då efterfrågan på tolk varit begränsat.  

Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 
varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med de direktionens mål.  

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 
självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 
kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 27 mnkr, 
något som uppnåtts både 2019 och 2020. Under 2021 kan en återbetalning på 5 mnkr ske till 
medlemskommunerna, som baseras på hur stor andel som köpts av respektive kommuner 
under år 2019 och 2020. Tranemo kommun kommer erhålla 8 341 kronor.  

Ekonomisk påverkan 
Tranemo kommun kommer erhålla en återbetalning om 8 341 kronor.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-20 
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Beslutsunderlag 
KS §161, 2021-06-21 
AU §99, 2021-06-03 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 
Revisionsberättelse 2020 
Årsredovisning 2020 
Protokollsutdrag 
Bilaga till revisionsberättelse, PwC 
Tabell med utbetalningssummor Tolkförmedling Väst 
Tjänsteutlåtande återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Tolkförmedling Väst 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Avslutat 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 
 

 

Datum, tid och plats  Fredagen den 28 maj 2021 

Klockan 10:00 – 11:09 

På distans via Skype 

 

Närvaro   Se bilaga 

 
 
Protokollet omfattar  §§ 437 – 442  
 
 
 
Justeras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare ______________________________________________ 
 Emma Davidsson 
 
 
 
Ordförande ______________________________________________ 
 Åke Björk (M) 
 
 
 
Justerande ______________________________________________ 
 Christina Abrahamsson (M)  
 



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Innehållsförteckning 

§ 437   Val av justerare  

§ 438 Godkännande av dagordning 

§ 439 Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 

§ 440 Återbetalning av eget kapital 

§ 441 Förbundsdirektören informerar 

§ 442 Anmälan av delegationsbeslut 

 

 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 437  Val av justerare 

Beslut 
Christina Abrahamsson (M) utses till justerare jämte ordförande Åke Björk (M).  

Förslag under sammanträdet 
Ordförande Åke Björk (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) som justerare.  

Beslutsgång 
Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.   



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 438  Godkännande av dagordning 

Beslut 
Direktionen fastställer följande dagordning: 
 

Beslutsärenden 
• Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 

• Återbetalning av eget kapital 
 

Informationsärenden 
• Förbundsdirektören informerar 

• Anmälan av delegationsbeslut 
 
Mötets avslutande. 
  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 439  Förslag till budget och 
verksamhetsplan 2022 – 2024 

Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024. 
 
Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför 
beslut om budget och verksamhetsplan 2022-2024 på direktionsmöte den 24 september. 

Sammanfattning 
Budget och verksamhetsplan 2022-2024 beskriver vad som planeras i verksamheten under  
2022-2024 samt budget för 2022.  
 
Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning 
av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt 
avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna 
kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget 
med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets 
egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva 
återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande 
av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av 
engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning. 
Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid 
situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande  

• FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2024, dnr 21/0023-2 

Beslutet skickas till 
Förbundsmedlemmarna 
 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 440  Återbetalning av eget kapital 

Beslut 
Direktionen beslutar att upphäva tidigare beslut avseende återbetalning av eget kapital (§432).  

Sammanfattning 
Direktionen beslutade på direktionsmötet 26 mars 2021 om att återbetala eget kapital till 
förbundets medlemmar. En omprövning av nyttjandetiden avseende immateriella tillgångar 
kommer att göras i samband med delårsbokslutet 2021. Detta innebär att förutsättningarna för 
avskrivningarna kommer att förändras och det egna kapitalet förväntas nyttjas. Därmed föreslås 
det tidigare beslutet upphävas avseende återbetalning av eget kapital.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande  

• § 432 Återbetalning av eget kapital, dnr 21/0014-2 

Beslutet ska skickas till 
Förbundsmedlemmarna 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 441  Förbundsdirektören informerar 

Förbundsdirektören visade statistik för perioden januari till april 2021 samt delger uppföljningen 
av kvartal 1 och informerar om prognosen för året. Vidare informerades direktionen om 
pandemins påverkan på verksamheten, utfallet av löneöversyn 2021 samt läget avseende 
verksamhetssystemet, den nya telefoniplattform och införandet av Microsoft 365 och Teams. 
 
 
Direktionen noterar informationen.  

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

§ 442  Anmälan av delegationsbeslut
   

Sammanfattning 
 

Ekonomiärenden 
• Tilldelningsbeslut för leverantör av telefoniplattform, dnr 21/0017-3 

• Avtal med leverantör av telefoniplattform (inklusive PUB-avtal), dnr 13/0101-4 

• Avtal med leverantör för fakturascanning, dnr 13/0029-4 

 
Personalärenden 

• Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2021-03-01 - 2021-05-01  
dnr 21/0002-2 

 
Allmänna ärenden 

• Tecknande av PUB-avtal med leverantör för fakturascanning, dnr 21/0002-2 
 
 
Direktionen noterar informationen. 

 
 
 
  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Bilaga - Närvaro 

Beslutande 
 
Ledamöter  
Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M) 
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M) 
Alingsås kommun, Per- Gordon Tranberg (M) 
Bollebygd kommun, Ingridh Anderén (M) 
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S) 
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C) 
Essunga kommun, Gunilla Hermansson (KD) 
Falköpings kommun, Rune Lennartsson (C) 
Grästorps kommun, Svante Classon (C ) 
Götene kommun, Isabella Carlén (KD) 
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)  
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M) 
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD) 
Kungälv kommun, Lennart Martinsson (S) 
Lerums kommun, Ulf Utgård (M)  
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S) 
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)  
Munkedals kommun, Anna Höglind (L) 
Mölndals stad, Leif Norberg (M) 
Partille kommun, Adam Algotsson (M) 
Skara kommun, Ewa Karlsson (M) 
Strömstad kommun, Anna-Lena Carlsson (C) 
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S) 
Tibro kommun, Peter Söderlund (L) 
Tidaholms kommun, Hajrudin Abdihodzic (V) 
Tjörn kommun, Gun Alexandersson Malm (L) 
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S) 
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)  
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C)  
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C) 
Ulricehamns kommun, Elisabeth Stålbrand (Nya Ulricehamn) 
Öckerö kommun, Kent Lagrell (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M) 

Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S) 
Skövde kommun, Anita Löfgren (S) 
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S) 
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S) 
 

  



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2021-05-28 

  Dnr 21/0001-2 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Övriga närvarande  
 
Ersättare 
Alingsås kommun, Leif Hansson (S) 
Borås Stad, Birgitta Bergman (M) 
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)  
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S) 
Lerums kommun, Halim Azemi (S) 
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Mölndals stad, Shahla Alamshahi (S) 
Partille kommun, Eva Carlsson (S) 
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)  
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M) 
Tjörn kommun, Anette Johannessen (S) 
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M) 
Vårgårda kommun, Tony Willner (S) 
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S) 

 
Tjänstepersoner 
Åsa Fröding, förbundsdirektör 
Marie Andersson, controller 
Emma Davidsson, förbundssekreterare 



 
 
 
Vår ref: Eva Borg 
Redovisningsekonom 
Datum: 2022-01-04 
Dnr: KS/2022:18 
 
 

Tjänsteskrivelse om val av auktoriserad revisor till 
Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 

Förslag till beslut 
• Utse Anders Bergman till auktoriserad revisor för Stiftelsen Frans 

Amandus Nordqvists donation. 

 
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 senaste beslutet om val av revisorer för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists 
donation har auktoriserad revisor ej namngetts. Enligt kontakt med 
Länsstyrelsen måste det framgå i beslutet vem som är auktoriserad revisor.  
Det krävs därför ett formellt beslut på att Anders Bergman utses till auktoriserad 
revisor för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 

Bilagor ex. planer, riktlinjer, policys, ansökningar, utredningar. Under den här 
rubriken biläggs handlingar som politiken behöver för att fatta beslut. 

Föredragning och debatt 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 



 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Skriv här till vem och inom vilken tid man kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern 
expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

 

Status  
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

 

 

 

Konrad Fredh    Eva Borg 

Ekonomichef    Redovisningsekonom 



Ämne: Avsägelse
Från: Larsson Stefan
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna; Brolin Anders
Mottaget: 2021-11-02 17:35:32

Tranemo 211102

Avsäger mig härmed med omedelbar verkan alla uppdrag som förtroendevald i 
Tranemo kommun.

Det har varit en givande tid men ibland behöver man gå vidare i livet.

Stefan Larsson
Vänsterpartiet Tranemo

Skickat från min iPad
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§ 224 Valärende - Avsägelse från Stefan Larsson (V) för samtliga 
uppdrag KS/2021:572 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Utser Jonas Blank (V) till ny ledamot i kommunstyrelsen och Stina Kajaso (V) till ny 

ersättare i kommunstyrelsen. 
• Återkommer med förslag på ny ledamot till äldreberedningen vid fullmäktiges 

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

Ärendet 
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-03 inkommit med en skrivelse där han begär om att bli 
entledigad från samtliga av sina förtroendeuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Stefan Larsson (V) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Blank (V) föreslår att utse Jonas Blank (V) till ny ledamot och Stina Kajaso (V) till ny 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Blanks (V) förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 
Hemsidan 
HR-funktionen 

Status 
Avslutat 
 

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
3

2021-12-14

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §186 Dnr: BM.2021.23 1.4.1

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025

Beslut
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 för bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemo fastställs, efter de av nämnden påtalade redaktionella
ändringarna, och överlämnas till kommunstyrelserna i Gislaved och Tranemo
kommuner.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för arbetet med Planeringsdirektivet ska nämnderna fastställa
ekonomiska ramar och mål genom beslut om "Planeringsdirektiv 2022, med plan
för 2023-25". Styrdokumentet innehåller bl.a. planeringsförutsättningar, vision, mål,
uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2022
med plan för 2023-2025.

Nämnden beslutade den 22 juni 2021, § 103 att godkänna förslag till
planeringsdirektiv 2022. Bygg- och miljönämnden ska på dagens sammanträde
fastställa planeringsdirektiv för 2022.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-12-02 - BmGTau §149
Planeringsdirektiv 2022 - Bygg- och miljönämnden_för fastställande 2021-12-14

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Gislaved
Kommunstyrelsen Tranemo
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Gislaveds kommun  Planeringsdirektiv 2022 - Nämnd 

 2 Bygg- och miljönämnden   
 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................................ 3 

2 Nämndens grunduppdrag .................................................................................................................. 4 

2.1 Grunduppdrag ................................................................................................................ 4 

2.2 Kritiska kvalitetsfaktorer .............................................................................................. 4 

2.2.1 Målgrupp ........................................................................................................................................ 4 

2.2.2 Verksamhet ................................................................................................................................... 4 

2.2.3 Medarbetare .................................................................................................................................. 5 

2.2.4 Ekonomi ......................................................................................................................................... 5 

3 Mål och uppdrag.................................................................................................................................. 6 
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4.2 Befolkningsutveckling och prognos ............................................................................ 8 

4.3 Övriga planeringsförutsättningar .............................................................................. 12 
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1 Inledning 
Planeringsdirektivet med budget, är det övergripande och överordnade styrdokumentet för 
Gislaveds kommuns nämnder. 
I planeringsdirektivet fastställs nämndens grunduppdrag, ekonomisk fördelning, kritiska 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och eventuella uppdrag till förvaltningen. Nämnden ska även 
omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv fastställs i november månad och därmed är 2022 års 
budget fastställd i sin helhet. Nämndernas planeringsdirektiv fastställs av respektive nämnd i 
december 2021. 
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2 Nämndens grunduppdrag 

2.1 Grunduppdrag 

Förvaltningens grunduppdrag och verksamhet syftar till en god och välplanerad bebyggd miljö 
samt för en sund och säker livsmiljö för medborgare och näringsliv 

 

2.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

2.2.1 Målgrupp 

2.2.1.1 God tillsyn 

Beskrivning 

God tillsyn ur målgruppens perspektiv-  
Ge god service som för oss betyder att vi har ett professionellt och respektfullt bemötande 
samt är tillgängliga för dom vi är till för genom god tillsyn som innehåller rådgivning, 
vägledning och prövning. 

2.2.1.2 Rättssäker och effektfull handläggning 

Beskrivning 

Rättssäker och effektfull handläggning ur målgruppens perspektiv. Alla ska behandlas lika inför 
lagen och handläggningen ska ske så snabbt som möjligt och åstadkomma resultat som är 
hållbara. 

2.2.2 Verksamhet 

2.2.2.1 God tillsyn 

Beskrivning 

God tillsyn - Vi genomför den goda tillsynen med ett klokt arbetssätt. Genom att vi har en 
sund arbetskultur, logisk struktur på processer och rutiner.  För att vi vet 
medborgarens/näringslivets behov , kan vårt grunduppdrag och förstår hur vi prövar 
ansökningar och handlägger anmälningar snabbt, enkelt och effektfullt utan avkall på 
rättssäkerhet som grundar sig på relevant lagstiftning. 

2.2.2.2 Rättssäker och effektfull handläggning 

Beskrivning 

Prövningen ska ske på ett rättssäkert sätt - genom att tillämpa lagar och förordningar 
objektivt där alla är lika inför lagen. Samt övervaka att den lagstiftning som man anförtrotts 
som tillsynsmyndighet följs och därigenom bidra till att samhällets övergripande mål för 
miljön och hälsan uppnås. 
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2.2.3 Medarbetare 

2.2.3.1 Välmående medarbetare 

Beskrivning 

Arbetsplatsen ska vara anpassad efter varje individs förutsättningar. Det bör finnas god 
gemenskap på arbetsplatsen för att skapa en sund kultur med högt i tak där cheferna är 
lyhörda och engagerade. 

2.2.4 Ekonomi 

2.2.4.1 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

För att långsiktigt kunna utföra och planera verksamheten samt göra erfoderliga 
prioriteringar och omfördelningar krävs god prognossäkerhet. 
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3 Mål och uppdrag 
  Nämndens Mål Beskrivning 

 Öka antalet e-tjänster Helt digitala tjänster för ansökningar förenklar ansökningsförfarandet 
för medborgarna 

 Kartlägga och analysera 50 
verksamheters föroreningar 

Genomföra en genomlysning av 50 verksamheters föroreningsgrad för 
att kontrollera om inventeringen har rätt klassning 

 Inarbeta tillsynsskulden för 
livsmedelstillsynen 

På grund av Covid finns en tillsynsskuld, denna ska vara inarbetad efter 
3 år. 

3.1 Uppdrag 

Uppdrag från: Uppdrag Beskrivning Slutdatum 

Bygg- och 
miljönämnden 

Tema vatten Förvaltningen ska arbeta  
med tema vatten på olika nivåer 

2022-12-31 

Bygg- och 
miljönämnden 

Tema Sol Förvaltningen ska arbeta med tema sol 
på olika nivåer 

2022-12-31 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Omvärldsbevakning 

Urbanisering 

En trend vi ser är urbanisering och konsekvenserna av detta kan bli stora i mindre 
kommuner som Tranemo och Gislaved. Att centralorterna växer kan i värsta fall ske på 
bekostnad av de andra mindre orterna, som då riskerar avflyttning, på sikt ödehus och 
fastigheter med minskat värde. Detta i sin tur gör att vi exempelvis får in mer klagomål på 
ovårdade tomter och att fastighetsägare inte kommer att kunna belåna sina fastigheter för 
investeringar. 

Lagförändringar 

En annan trend  är ett snabbare förfarande vid lagändringar. Vi har ingen implementeringstid 
längre och måste förhålla oss till detta. Lagförändringarna om exempelvis tidsfrister vid 
handläggning har inneburit forcerade processer vilket till viss del tar i anspråk våra resurser 
för service, rådgivning och tillsyn. Upplevelsen från medborgarna kan bli att det är svårare att 
få hjälp eller komma i kontakt med oss. 

Krav på digitala tjänster 

Såväl medborgare, sökande och företagare och andra myndigheter ställer högre krav på de 
tjänster som nämnden tillhandahåller. Framförallt gäller dessa krav tillgänglighet och 
servicegrad men också transparens i all den verksamhet vi bedriver. 

Våra kunder söker sig mer och mer till webb- och e-tjänster. Detta påverkar våra arbetssätt 
hela tiden. Den snabba omställning till ett digital samhälle som pandemin medfört är positivt 
men kommer medföra att kravet på våra tjänster ökar. Digitalisering är en nyckel till en 
effektivare verksamhet och arbetet måste fortgå kontinuerligt under kommande år. Allt fler 
både inom kommunen men också utanför kommunens verksamhet har märkt att kartan är 
ett mycket bra informationsverktyg och många appar bygger på GIS information, detta ökar 
kraven på vårt eget GIS arbete. Samt ökar behovet av en kommunal GIS- strategi. 
Verksamheten har och kommer därför fortsätta ha ett sort fokus på digitalisering. Det ger 
dessutom bättre förutsättningar för samarbetet med våra samverkanskommuner. 

Författningar som innebär ökade krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, 
gränssnitt m.m. kan förväntas inom en snar framtid.  Det kommer bland annat innebära att vi 
måste utbilda personal och öka takten på utvecklandet av e-tjänster. Tillsammans med 
utvecklingsavdelningen ska vi jobba vidare med robotisering av olika delar av handläggningen. 

Invånare både i Tranemo och Gislaved har också i allmänhet en högre grad av engagemang i 
samhällsbygget och miljöfrågor som vi måste kunna möta. 

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning 

Alla tjänster på bygg- och miljöförvaltningen är specialkompetenser, nämnden är därför 
beroende av att kunna rekrytera och inte minst behålla personal för att ha en välfungerande 
verksamhet. Vidareutbildning och utvecklingsmöjligheter för personalen internt är därför 
väsentligt och måste finnas planlagt och upplagt redan i rekryteringsskedet. Eftersom vi inte 
alltid kan konkurrera med lönen så behöver vi se över vad vi har för andra förmåner för att 
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kunna konkurrera som en attraktiv arbetsgivare. 

Vårt uppdrag innebär myndighetsutövning och kan bestå av både gynnande och betungande 
beslut för den enskilde invånaren. Detta ställer höga krav på personalen i både förmåga att 
hantera komplexa juridiska frågor men också svåra tekniska avvägningar och att på ett 
lättförståeligt sätt förmedla samhällets krav till den enskilde. 

Verksamheten ska också ha ett kundorienterat medborgarperspektiv och inom givna ramar 
ge största möjliga värde för invånare och näringsliv. Den enskilda medarbetaren ska i denna 
komplexa roll kunna förvänta sig tillit och stöd från arbetsgivaren. Dessa faktorer är också 
väsentliga för uppdraget, arbetsmiljön och kontinuiteten i anställningen. 

Efterfrågan på attraktivt boende och exponerade tomter för verksamheter 

Attraktivitet är personligt för varje person, vissa anser att det är attraktivt att bo centralt, 
andra vill ha naturen nära och ytterligare någon vill bo vid vatten bara för att nämna några 
exempel. Det är därför viktigt att kommunen är aktiv och planerar nya bostadsbyggnationer i 
många olika lägen. Förtätning av våra samhällen är en viktig sak likaså planering av 
kommunens LIS- områden och en översyn av de områden som håller på att omvandlas från 
fritidshusområden till permanentboende. Nämnden är medveten om att det finns stora 
ambitioner och behov  i både Gislaved och Tranemo att detaljplanera fler områden både för 
industri/verksamheter och bostäder. Att öka takten på detaljplaneringen kräver tillskott på 
resurser, inte bara i form av fler planarkitekttjänster utan mer resurser till naturvård, miljö 
och kart- och mät. 

Attraktivitet för en kommun är också att det finns färdig planlagd attraktiv mark för 
verksamheter. Markreserv är därför nödvändigt men många nya etableringar behöver nya 
förutsättningar för att genomföras. Nya etableringar sker ofta i ett sammanhang där frågor 
måste utredas fort. Nämnden måste därför ha kapacitet att fånga idéer och agera 
möjliggörande. 

4.2 Befolkningsutveckling och prognos 

Under åren 2000-14 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort sett varje år 
medan invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor från andra länder började flytta 
till kommunen under 2014-17, ökade antalet invånare. Under 2020 vände utvecklingen 
drastiskt med en stor minskning av antal invånare. De kommande åren tros kommunens 
befolkning fortsätta att minska, men inte i samma dramatiska takt som under 2020. 
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Den procentuella utvecklingen av kommunens folkmängd har skilt sig ganska stort från 
rikssnittet under de flesta av de år som visas i diagrammet ovan. Under 2015 ökade 
kommunens befolkning mer än rikets snitt men för övriga år är befolkningsutvecklingen 
svagare i Gislaveds kommun än riket och spås dessutom vara negativ med en minskande 
befolkning under hela prognosperioden. Att antalet invånare ökat under tidigare år beror 
främst på ett högt barnafödande och att människor från andra länder har flyttat till 
kommunen. Till följd av Covid-19 stängde många länder sina gränser, vilket medfört att 
utrikes inflyttning minskat till Sverige i helhet och även till Gislaveds kommun. En annan trolig 
effekt av pandemin var ett högre antal döda under 2020 än vanligt. Födslarna år 2020 var 
lägre än tidigare och utflyttningen från kommunen högre, framförallt till Värnamo, Halmstad, 
Jönköping och Göteborg. 
Prognosen i tabellen nedan visar att antalet kommuninvånare förväntas minska på längre sikt 
eftersom inflyttningen till kommunens minskar, framförallt av människor som flyttar till 
kommunen från andra länder. Detta påverkar utvecklingen negativt med en mindre 
befolkning och även en kraftigare minskning än tidigare förväntat, framförallt de närmaste 
åren. Pandemins utveckling såväl som andra större händelser i omvärlden och andra s.k. 
osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är prognosen relativt osäker. 

Prognos 
2021-25 Utfall 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inflyttning 1 142 1 143 1 146 1 148 1 150 1 150 

Utflyttning 1 432 1 320 1 251 1 238 1 227 1 221 

Flyttnetto -295 -177 -105 -90 -77 -71 

Födda 301 299 295 292 289 285 

Döda 335 288 288 289 290 290 

Födelsenetto -34 11 7 3 -1 -5 

Folkmängd 29 635 29 477 29 379 29 293 29 215 29 139 

Folkökning -328 -158 -98 -87 -78 -76 

Det finns ett antal faktorer som styr vad som får människor att flytta till/från en kommun. Ett 
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sätt att prognostisera för detta är att se till antalet nybyggda bostäder och beräkna hur 
många invånare Gislaveds kommun kan få om invånarna till fullo flyttar in i de nybyggda 
bostäderna. En tidigare framtagen s.k. byggbaserad prognos visar att kommunens invånarantal 
kan öka framöver, om 800 bostäder (varav 200 trygghetsbostäder) färdigställs fram till 2030 
(fördelat på åren 2015-29). 
Den byggbaserade prognosen och prognosen med demografisk framskrivning ger två olika 
scenarier till hur invånarantalet förväntas att utvecklas i Gislaveds kommun under åren 2021-
2025: 

 
Antalet äldre ökar 
Oavsett utfall för det totala invånarantalet, så kommer åldersgruppen 80 år och äldre att 
fortsätta öka under åren fram till 2025 och vidare till 2030. Detta särskilt för 
åldersgrupperna 80-84 år och 95 år och äldre. Barngrupperna 1-6 år förväntas minska från år 
2020 och framåt, likväl som antalet människor i arbetsför ålder till och med 59 års ålder. 

 
Under 2022 och 2023 förväntas befolkningen minska i  Gislaveds kommun. På grund av 
invandring har Gislaved tidigare haft en positiv befolkningsutveckling men på grund av 
urbanisering pekar nu flyttnettot på minus. Rådande pandemi kan dock påverka utfallet och 
prognosen är därför relativt osäker. Tranemo kommun har haft en liknande situation som 
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Gislaved men hoppas att bra boende kommer att vända urbaniseringstrenden eftersom bra 
boende anses vara en viktig faktor snarare än tillgång till arbete. Tranemos förutsättningar 
beskrivs mer nedan. 

Planeringsförutsättningar i Tranemo kommun 

Tranemo kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram samt ett tillväxtprogram.  
Programmen har tagit höjd för en efterfrågan, både från kommunens invånare, intresserade 
som vill flytta till kommunen och företag som önskar etablera eller expandera. 

Tranemo kommuns översiktsplan (2009) ligger också som grund för 
bostadsförsörjningsprogrammet men det krävs också hänsyn till upprättade detaljplaner, 
pågående detaljplaner, mark och exploatering, planering av kommunens egna fastigheter, 
politiska önskemål samt dialog med marknaden. Arbete pågår nu i Tranemo för utarbeta en 
ny översiktsplan. 

Utifrån SCB:s befolkningsprognos skulle Tranemo kommun ha omkring 12 400 invånare 2035 
utan riktade insatser. Utan riktade insatser innebär om det inte byggs nya bostäder i 
kommunen eller om det sker andra insatser som påverkar prognosen positivt. 

Tranemo kommun önskar att befolkningen ska öka mer än vad den naturliga ökningen visar. 

Utifrån figuren nedan med en antagen befolkningsökning med 1,0 % per år visar ett resultat 
på 14 000 invånare 2035. Den önskade befolkningsökningen utgår från Kommunfullmäktiges i 
Tranemo mål om 14 000 invånare 2035. För förverkligandet av detta krävs i snitt 70 nya 
bostäder per år. För att vara på den säkra sidan behöver man ta höjd för 90 nya bostäder 
per år. 14 000 invånare 2035 är ett högt uppsatt mål som kräver ett processinriktat arbete. 

Befolkningsprognos för Tranemo kommun fram till och med 2035 med en årlig inrikes inflyttning 
med 1,0 %. Källa SCB 
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4.3 Övriga planeringsförutsättningar 

Gislaved 
Visionen 2040 - Mötesplatsen vid Nissan och Bro till Bro i Anderstorp är två stora 
centrumutvecklingsprojekt som nu pågår i kommunen. Samtidigt håller en fördjupning av 
översiktsplanen på att tas fram gemensamt för de bägge orterna. 

En stor utmaning ligger i att hitta förutsättningarna för att realisera dessa visioner och detta 
arbete pågår på flera nivåer. Bygg- och miljönämnden är den myndighet som ska utreda 
markens lämplighet i samband med detaljplaneplanläggningen. Samtidigt pågår ett engagemang 
för att hitta nya metoder att sanera mer kostnadseffektivt där myndigheten deltar. Mycket 
arbete återstår för att vi ska vara i mål 2040. 

Den genomsnittliga tiden för framtagande av en detaljplan är ca 15 månader vilket får anses 
vara ett gott resultat sett till snittet i riket. Med hänsyn till de lagstyrda förutsättningarna är 
det svårt att effektivisera planläggningen inom befintliga ramar i dags läge. Ett större antal 
komplexa detaljplaner ska fram och detta kommer följaktligen kräva mer resurser. I 
planeringssammanhang ligger 2040 bakom hörnet. 
 
Tranemo 
Under årsskiftet 2019/2020 antog Kommunfullmäktige fyra nya mål (1) Brukaren i fokus, (2) 
hållbart samhälle, (3) 14 000 invånare 2035, (4) attraktiv arbetsplats. 

Med ökat antal invånare krävs fler bostäder. I Tranemo kommun skall det finnas ett 
naturnära boende som passar alla – oavsett om man vill bo i en större ort, på landsbygden 
eller nära sjöar. 

För att nå målet om 14 000 invånare pågår nu ett intensivt arbete med både översikts- och 
detaljplaneringen. Detta är en viktig del för främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Aktuellt är fördjupningen av översiktsplanen 
i Länghem och arbetet med en kommunövergripande översiktsplan som planeras starta 
under 2021. Det finns ett stort antal prioriterade detaljplaner. 

14 000 invånare 2035 är ett högt uppsatt mål som kräver ett processinriktat arbete och 
förvaltningens delaktighet i Tranemos översiktsplanearbete är efterfrågad. Det gäller såväl 
miljö-, bygg- och GIS-verksamhet. 
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5 Budget 2022 

5.1 Budget 

5.1.1 Nämndens driftbudget 

Nämndens driftbudget 

tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Nämndens budget 15 039 14 896 14 248    

Kommentar 

5.1.2 Nämndens budget fördelad på verksamhetsområden 

Nämndens budget fördelad på verksamhetsområden 

Programområde Bokslut Budget Budget 

Nettokostnad, tkr 2020 2021 2022 

800 Miljö- och byggförvaltningen 1 950 1 958 1 931 

801 Miljöavdelningen 4 384 4 244 3 884 

802 Kart- och mätavdelningen 3 470 3 102 2 865 

803 Bygg- och planavdelningen 3 634 3 046 2 996 

804 Avdelning stab miljö- och 
byggförvaltningen 1 601 2 546 2 572 

    

    

    

    

    

Totalt 15 039 14 896 14 248 

Kommentar 

Bygg- och miljönämndens nettobudgetram är 13 888 tkr. I budgetförslaget är 
lönekompensationen medräknad (655 tkr) 

5.1.3 Investeringsbudget 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringsram 97 100 100    

Kommentar 
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6 Konsekvenser av planeringsdirektiv 
Planeringsdirektivets förutsättningar innebär en minskad budget samtidigt som 
tillsynsuppdraget och behovet av fler tjänster fortsätter att växa. Att nämnden till ca 50% 
finansieras via avgifter gör att man får en inflationsuppräkning av intäkterna utan möjlighet att 
kunna kompensera detta. Det innebär det "extra besparing" då intäktskraven ökar. Stora 
delar av bygg- och miljönämndens budget är personalkostnader. Det kommer att bli en 
utmaning att aktivt stödja och hjälpa näringslivet och medborgarna på det sätt som nämnden 
nu har lagt upp som sin framtidsvision utan tillräckligt med personal. Det krävs personliga 
möten och tid för att klara nämndens ambition att bli mer informativa och konsultativa för 
dem vi är till för. Denna ekvation kommer inte att fungera under en längre period. I stort 
sett alla tjänster inom förvaltningen är specialisttjänster och är mycket svåra att rekrytera till, 
detta gör att det måste ske kunskapsöverlämningar inför pensioneringar när så är möjligt. 

Pandemin och dess efterspel kan komma att  innebära snabba omställningar i organisationen 
vilket ställer krav på verksamhetens förmåga att ställa om och ändra arbetssätt. Om 
mängden ärenden dessutom ökar innebär detta fortsättningsvis en hög arbetsbelastning för 
alla medarbetare som redan står i en förändringströtthet. 

Ändringar i lagstiftningen kopplat till pandemin har gett förvaltningen ett utökat uppdrag som 
var svårt att förutse, detta har varit tydligt under 2020 -2021 med bland annat 
trängseltillsynen. Det finns inga garantier för fortsatta statliga bidrag kopplat till utökade 
arbetsuppgifter. Även andra lagändringar finns under utredning. Ändrad tillsyn inom 
livsmedelstillsynen kommer att bli verklighet inom kort. Den ordinarie tillsyn som skjutits på 
framtiden innebär en skuld som ska arbetas av under kommande år. 
 
Planeringsdirektivet ger i nuläget konsekvenser som påverkar verksamheten. Vi har inte 
kunna tillsätta de tjänster som hållits inne på under 2020/2021 i avvaktan på att pandemin ska 
gå över. En översyn av arbetssätt för att effektivisera verksamheten, såväl inom 
detaljplaneringen som miljösidan har skett men kommer inte att resultera att vi kan täcka 
behoven fullt ut. 
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Revisionsberättelse för stiftelsen Brunkeparkens fond år 2020, av kommunen förvaltad 


stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


Jag har granskat Stiftelse Brunkeparkens fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. 


Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess 


stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. 


 


Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 


omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 


 


Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 


stiftelselagen. 


 


Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 


kontrollen har varit tillräcklig. 


 


Tranemo den               2021 


 


 


                                          


Bengt Melkersson 


 


 


 


   










 


    Kommunfullmäktige i 


    Tranemo Kommun 


 


 


 


 


Revisionsberättelse för stiftelsen Samfond inom skolan år 2020, av kommunen förvaltad 


stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
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Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 


stiftelselagen. 


 


Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 


kontrollen har varit tillräcklig. 
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Revisionsberättelse för stiftelsen Tomas Rundqvists 90-års fond år 2020, av kommunen 


förvaltad stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 
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Revisionsberättelse för stiftelsen Lindgrens donation år 2020, av kommunen förvaltad 


stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 


förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 


 


Jag har granskat Stiftelse Lindgrens donations räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag 
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 
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Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 
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Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna 


kontrollen har varit tillräcklig. 
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Revisionsberättelse för stiftelsen Social samfond år 2020, av kommunen förvaltad 


stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
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Jag har granskat Stiftelse Social samfonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag har 
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Revisionsberättelse för stiftelsen Gunnar Johanssons fond år 2020, av kommunen 


förvaltad stiftelse. 


 


Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen 
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Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt 


stiftelselagen. 
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