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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   18:00 – 21:20  

 

Närvarande Beslutande     

Se närvaro- och omröstningslista 1/2022 

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Kajsa Montan, funktionschef 

  Anne Steine, processekreterare 

  Anna Carlsson, processekreterare 

  Kenneth Ahmedof, IT-tekniker 

  Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen §1 

  Anna Laang, enhetschef Boråsregionen §1 

  Ellen Lagerholm, processledare Boråsregionen §1 

 

Paragrafer  §1-§29 

Utses att justera  Anders Brolin (S), Stephan Bergman (M) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Ulf Thifors (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Anders Brolin (S) Stephan Bergman (M) 
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ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Anslaget under tiden 2022-02-11—2022-03-07 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 1 Information om den delregionala utvecklingsstrategin - 

Boråsregionen  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Representanter från Boråsregionen föredrar den delregionala utvecklingsstrategin för Västra 

Götaland. 

Strategin kommer ligga som grund till kommande vägledande budgetdebatt. 

Föredragning och debatt 

Förbundsdirektör Magnus Haggren, enhetschef Anna Laang och processledare Ellen 

Lagerholm föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Avslutat 
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§ 2 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:69 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen om att 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. 

C-gruppen (Karin Ljungdahl, Lennart Haglund, Christoffer Andersson, Torbjörn Edgren, 

Cecilia Valbrant, Crister Persson och Ann-Christine Simonsson) har lämnat en motion om 

poliskontor i Tranemo. 

Beslutsunderlag 

Motion polis 

Föredragning och debatt 

Lennart Haglund (C) föredrar motionen. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Stratsys 

TPB 

Status 

Pågående 
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§ 3 Inkomna interpellationer och frågor KS/2022:75 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar den inkomna interpellationen. 

• Interpellationen får ställas. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

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

angående skolchefen. 

Beslutsunderlag 

KS/2022:75 Interpellation skolchef 

Föredragning och debatt 

Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar interpellationen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchef 

Status 

Pågående 
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§ 4 Svar - Medborgarförslag om åtgärder för ökning av 

befolkningsmängden KS/2021:508 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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 

KS §2, 2022-01-17 

AU §182, 2021-12-09 

Tjänsteskrivelsen svar på medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 

Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 

Beslutet skickas till 

Förslagsställare Cenneth Cedergren 

Samhällssektionen 

Stratsys 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 5 Svar - Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma KS/2021:403 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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 

KS §266, 2021-12-20 

AU §172, 2021-11-18 

Svar på Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma  

Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma 
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Föredragning och debatt 

Förslagsställaren Christer Wahlsten föredrar sitt förslag. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 6 Svar - Medborgarförslag om undersöka lösning på lagring av 

energi till fjärrvärmenätet KS/2021:240 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

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 negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 

KS §267, 2021-12-20 

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 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällssektionen  

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 7 Svar - Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid KS/2021:227 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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 

KS §269, 2021-12-20 

AU §159, 2021-11-04 
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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 

Beslutet skickas till 

Förslagsställare Ingemar Rudholm 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 8 Svar - Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat 

KS/2021:422 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

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.  
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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 

KS §7, 2022-01-17 

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 

Avslutat 
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§ 9 Svar - Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna 

gång- och cykelleder - Centerpartiet KS/2021:301 

Kommunfullmäktiges 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. 

• 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 (C), Karin Ljungdahl (C) och Lennart Haglund (C) 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 

KS §4, 2022-01-17 

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 

Christoffer Andersson (C) tackar för svaret. 

Beslutet skickas till 

Christoffer Andersson (C)    

Karin Ljungdahl (C) 

Lennart Haglund (C) 

Samhällssektionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 10 Svar - Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska 

beslut KS/2021:167 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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 

KS §10, 2022-01-17 

AU §189, 2021-12-09 

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

Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut. 

Föredragning och debatt 

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

Beslutet skickas till 

Karin Ljungdahl (C) 

Lennart Haglund (C)     

Alla sektioner och funktioner 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 11 Svar - Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna 

KS/2021:469 

Kommunfullmäktiges 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 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 
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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 

KS §14, 2022-01-17 

AU §193, 2021-12-09 

Tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Motion om revidering av riktlinjer för flaggning 

Riktlinjer för flaggning 

Föredragning och debatt 

Stephan Bergman (M) tackar för svaret. 

Beslutet skickas till 

Stephan Bergman (M)    

Servicesektionen 

Samhällssektionen  

Författningssamling 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinje för flaggning 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 12 Svar - Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal 

KS/2020:614 

Kommunfullmäktiges 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 

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 

KS §15, 2022-01-17 

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 (M)    

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 13 Personalutrymme Kommunhuset KS/2019:454 

Kommunfullmäktiges 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. 

Reservation 

ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)), Birgitta Olander (oberoende (M)), Johnny Letth 

(oberoende (SD)), Anna Letth (SD), Ivan Letth (SD) och Wajdi-Louis Azouri (SD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Azouris (SD) förslag. 

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 

KS §264, 2021-12-20 

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 

Eva-Karin Haglund (S), Ann-Christine Simonsson (C), ChrisTina Yngvesson (oberoende 

(M)), Johnny Letth (oberoende (SD)), Anders Brolin (S), Leif Gustavsson (S), Wajdi-Louis 

Azouri (SD) och Robin Kaas (V) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Wajdi-Louis Azouri (SD) yrkar på avslag av kommunstyrelsens förslag. ChrisTina 

Yngvesson (oberoende (M)) och Johnny Letth (oberoende (SD)) yrkar bifall till Azouris (SD) 

yrkande. 

 

Anders Brolin (S), Eva-Karin Haglund (S) och Robin Kaas (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Azouris (SD) yrkande med bifall mot avslag och finner att fullmäktige 

avslår Azouris (SD) yrkande. 
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Omröstning begärs, 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång, 

Ja-röst för bifall till Azouris (SD) yrkande 

Nej-röst för avslag till Azouris (SD) yrkande 

Omröstningsresultat (Närvaro- och omröstningslista 2022/1, omröstning 1) 

Med 28 Nej-röster för avslag av Azouris (SD) yrkande mot 7 Ja-röster för bifall till Azouris 

(SD) yrkande beslutar kommunfullmäktige att avslå Azouris (SD) yrkande.   

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 14 Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämnds- eller 

avtalssamverkan IT KS/2021:568 

Kommunfullmäktiges 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 

KS §9, 2022-01-17 

Tjänsteskrivelse 2021-11-02 

Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan IT 

Protokoll från samverkansnämnd IT 2021-11-19 
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Beslutet skickas till 

Servicesektionen  

Kommunchef Tranemo kommun 

Kommunchef Ulricehamns kommun 

Ulricehamns kommuns kansli  

lena.schoultz@ulricehamn.se  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 15 Avveckling av gemensam bemanningsenhet, Svenljunga/Tranemo 

PN/2021:42 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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.  

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. 
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Beslutsunderlag 

KS §273, 2021-12-20 

PN §33, 2021-10-12 

Tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Beslutet skickas till 

Svenljunga kommun 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat  
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§ 16 Införliva Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten 

ekonomiskt KS/2021:579 

Kommunfullmäktiges 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. 
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Beslutsunderlag 

KS §277, 2021-12-20 

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  

Avslutat 
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§ 17 Överlämning av beredningsuppdrag - Revidering av regler för 

politiska arvoden KS/2021:86 

Kommunfullmäktiges 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. 

• Entledigar den tillfälliga arvodesberedningen från sitt uppdrag. 
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.  
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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. 

- Kommunstyrelsens beslutade 2022-01-17, §13 att anta förvaltningens yttrande 

avseende laglighet, ekonomi och sakprövning som sitt eget. 

Kommunfullmäktiges presidiums yttrande 

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. 

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.  
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Beslutsunderlag 

KS §13, 2022-01-17 

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 

Föredragning och debatt 

Ann-Christine Simonsson (C), Åke Karlsson (S), Gunilla Blomgren (L) och Ulf Nyberg (M) 

föredrar ärendet. 

Johnny Letth (oberoende (SD)) och Ann-Christine Simonsson (C) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ulf Thifors (S) föreslår att den tillfälliga arvodesberedningen entledigas från sitt 

uppdrag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Författningssamlingen 

HR 

KS/2021:180 

Slutinstans 

Förvaltningens yttrande – KS 

Överlämning av beredningsuppdrag - KF 

Status  

Avslutat 
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§ 18 Uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och 

cykelnätverket KS/2018:87 

Kommunfullmäktiges 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 

KS §265, 2021-12-20 

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  

Avslutat 
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§ 19 Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter 

med syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen 

kan avyttras. KS/2020:620 

Kommunfullmäktiges 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 

KS §5, 2022-01-17 

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 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Stratsys 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Inventeringslista över kommunens fastigheter som skulle kunna avyttras  

2021-11-01 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 20 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor KS/2021:596 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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?  

• 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. 
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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. 
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Beslutsunderlag 

KS §11, 2022-01-17 

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  

Avslutat 
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§ 21 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 

KS/2021:555 

Kommunfullmäktiges 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. 

Jäv 

Eva-Karin Haglund (S), Lena Eksberg (S), Ellinor Liljegren Kalmar (M), Christoffer 

Andersson (C), Rosé Torkelsson (S), Caroline Bergmann (Mp) och Cecilia Valbrant (C) 

anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.  

Ingela Remstam (S), Ulf Nyberg (M) och Ann-Christine Simonsson (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. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 

KS §18, 2022-01-17 

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  

Avslutat 
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§ 22 Återbetalning från Tolkförmedling Väst KS/2021:535 

Kommunfullmäktiges 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. 

Jäv 

Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 

handläggningen av ärendet. Ingela Remstam (S) och Ann-Christine Simonsson (C) 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 

KS §276, 2021-12-20 

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 
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Status  

Avslutat 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
78

32
e3

dc
-7

3d
2-

44
30

-a
43

5-
d8

ac
d5

74
65

86



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-07 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 52 

 

§ 23 Val av auktoriserad revisor till Stiftelsen Frans Amandus 

Nordqvists donation KS/2022:18 

Kommunfullmäktiges 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 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 24 Valärende – val av ledamot till Äldreberedningen efter Stefan 

Larsson (V) KS/2021:572 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Vänsterpartiets plats i Äldreberedningen lämnas vakant. 
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 

KF §224, 2021-12-13 

Avsägelse från Stefan Larsson (V) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Blank (V) föreslår att lämna Vänsterpartiets plats i den tillfälliga Äldreberedningen 

vakant. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Blanks (V) förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Hemsidan 

Kanslifunktionen 

Status 

Avslutat 
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§ 25 Valärende - Val av ordförande till samverkansnämnd Personal 

KS/2021:631 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser Patrik Harryson (S) som ny ordförande i Samverkansnämnd personal till 

mandatperiodens slut, 2018–2022. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Enligt reglemente för Samverkansnämnd personal, 2021-03-15 § 37, har kommunfullmäktige 

i Tranemo som värdkommun att utse en ny ordförande efter Stefan Carlsson (S).  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ påverkan i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-21 

Svenljungas förslag på ny ordförande till samverkansnämnd KF 2021-12-20, § 162 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Kansli Svenljunga kommun 

Patrik Harrysson 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 26 Förlängning av beredningsuppdrag KS/2021:163 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Den tillfälliga äldreberedningens överlämning ska ske i maj 2022. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Den tillfälliga äldreberedningen ska överlämna sitt uppdrag i mars 2022.  

Då pandemin har varit ett hinder i beredningens arbete så har beredningen inkommit med 

en förfrågan om att få uppdragstiden förlängt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ulf Thifors (S) ger förslaget att den tillfälliga äldreberedningens överlämning 

ska ske i maj 2022. 

 

Marita Nordin (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Omsorgssektionen 

Status 

Avslutat 
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§ 27 Delgivningar KS/2021:429 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige delges följande handlingar; 

- Protokoll 20211214 BmGT 

- Nämndbeslut 20211214 Planeringsdirektiv 

Status 

Pågående 
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§ 28 Information från revisorerna  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om en kommande granskning om planering av underhåll för Gata och VA. 

Föredragning och debatt 

Revisorernas ordförande Bengt Melkersson (C) föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 29 Rapporter från beredningarna  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om Demokrati- och Visionsberedningens arbete med översiktsplanen för 

Tranemo kommun. 

Föredragning och debatt 

Beredningsledare Johanna Persson (L) föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 1/2022 
vid kommunfullmäktige 2022-02-07 kl. 18.00 
 
 

 

Ledamöter 

 

Närvaro 

 

Omröstni
ng 1 §13 

 

Omröstning 
2 

 

Omröstning 
3 

 

Omröstning 
4 

1. Eva-Karin Haglund (S) §§1-
20, §§23-29 
Ingela Remstam §22 

 
I 

 
N 

   

2. Bo Haarala (S)  

 

 
I 

 
N 

   

3. Rose Torkelsson (S) §§1–20, 
§§22–29 

 
I 

 
N 

   

4. Göran Björk (S) 

 

 
I 

 
N 

   

5. Lena Eksberg (S) §§1–20, 
§§22–29 
Ingela Remstam (S) §21 

 
I 

 
N 

   

6. Anders Brolin (S) 

 

 
I 

 
N 

   

7. Tatjana Dujin Peterson (S) 

 

 
I 

 
N 

   

8. Mari Kockali (S) 

 

 
I 

 
N 

   

9. Kerstin Karp Alf (S) 

 

 
I 

 
N 

   

10. Eija Qvist (S) 

 

 
I 

 
N 

   

11. Leif Gustavsson (S) 

 

 
I 

 
N 
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12. Johnny Ohlsson (S) §§1–12 
Marita Nordin (S) §§13–29 
 

 
I 

 
N 

   

13. Brigitte Barenfeld (KD) 

Bo Erlandsson (KD) 

 
I 

 
J 

   

14. Marita Falk Axelsson (KD) 

 

 
I 

 
N 

   

15. Robin Kaas (V) 

 

 
I 

 
N 

   

16. Jonas Blank (V) 

 

 
I 

 
N 

   

 

17. Caroline Bergmann (MP) 
§§1–20, §§22–29 

 

 
I 

 
N 

   

18. Lennart Haglund (C) 

 

 
I 

 
N 

   

19. Christoffer Andersson (C) 
§§1–20, §§22–29 
Ann-Christine Simonsson (C) 
§21 

 
I 

 
N 

   

20. Torbjörn Edgren (C) 

 

 
I 

 
N 

   

21. Cecilia Valbrant (C) §§1-20, 
§§23-29 
Ann-Christine Simonsson (C) 
§§22 

 
I 

 
N 

   

22. Fredrik Larsson (C)  

 

 
I 

 
N 
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23. Emelie Romland (C) 

 

 
I 

 
N 

   

24. Crister Persson (C) 

 

 
I 
 

 
N 

   

25. Stephan Bergman (M) 

 

 
I 

 
N 

   

26. ChrisTina Yngvesson 
(oberoende (M)) 

 

 
I 

 
J 

   

27. Birgitta Olander 
(oberoende (M)) 

 

 
I 

 
J 

   

28. Kathleen Wireklev (M) 

 

 
I 

 
J 

   

29. Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) §§1-20, §§22-29 
Ulf Nyberg (M) §21 

 
I 

 
N 

   

30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 

 

 
I 

 
J 

   

31. Jan Hagberg (SD) 

 

     

32. Anna Letth (SD) 

 

 
I 

 
J 

   

33. Ivan Letth (SD) 

 

 
I 

 
- 
 

   

34. Johnny Letth (oberoende 
(SD)) 

 
I 

 
J 
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35. Karin Ljungdahl (C) 

 

 
I 

 
N 

   

36. Ana Alvarez-Björk (L) 

 

 
I 

 
N 

   

37. Ulf Thifors (S) 

 

 
I 

 
N 

   

             28J/7N/1 avstår 
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§ 1 Information om den delregionala utvecklingsstrategin - 


Boråsregionen  


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Representanter från Boråsregionen föredrar den delregionala utvecklingsstrategin för Västra 


Götaland. 


Strategin kommer ligga som grund till kommande vägledande budgetdebatt. 


Föredragning och debatt 


Förbundsdirektör Magnus Haggren, enhetschef Anna Laang och processledare Ellen 


Lagerholm föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Avslutat 
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§ 2 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:69 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen om att 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. 


C-gruppen (Karin Ljungdahl, Lennart Haglund, Christoffer Andersson, Torbjörn Edgren, 


Cecilia Valbrant, Crister Persson och Ann-Christine Simonsson) har lämnat en motion om 


poliskontor i Tranemo. 


Beslutsunderlag 


Motion polis 


Föredragning och debatt 


Lennart Haglund (C) föredrar motionen. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Stratsys 


TPB 


Status 


Pågående 
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§ 3 Inkomna interpellationer och frågor KS/2022:75 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar den inkomna interpellationen. 


• Interpellationen får ställas. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


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


angående skolchefen. 


Beslutsunderlag 


KS/2022:75 Interpellation skolchef 


Föredragning och debatt 


Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar interpellationen. 


Beslutet skickas till 


Kommunstyrelsens ordförande 


Kommunchef 


Status 


Pågående 
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§ 4 Svar - Medborgarförslag om åtgärder för ökning av 


befolkningsmängden KS/2021:508 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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. 


 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 9 


 


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 


KS §2, 2022-01-17 


AU §182, 2021-12-09 


Tjänsteskrivelsen svar på medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 


Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 


Beslutet skickas till 


Förslagsställare Cenneth Cedergren 


Samhällssektionen 


Stratsys 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 5 Svar - Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma KS/2021:403 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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 


KS §266, 2021-12-20 


AU §172, 2021-11-18 


Svar på Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma  


Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma 
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Föredragning och debatt 


Förslagsställaren Christer Wahlsten föredrar sitt förslag. 


Beslutet skickas till 


Förslagsställaren 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 6 Svar - Medborgarförslag om undersöka lösning på lagring av 


energi till fjärrvärmenätet KS/2021:240 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Medborgarförslaget avslås 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


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 negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 


KS §267, 2021-12-20 


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 


Beslutet skickas till 


Förslagsställaren 


Samhällssektionen  


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 7 Svar - Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid KS/2021:227 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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 


KS §269, 2021-12-20 


AU §159, 2021-11-04 
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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 


Beslutet skickas till 


Förslagsställare Ingemar Rudholm 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 8 Svar - Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat 


KS/2021:422 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Medborgarförslaget avslås 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


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.  
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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 


KS §7, 2022-01-17 


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 


Avslutat 
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§ 9 Svar - Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna 


gång- och cykelleder - Centerpartiet KS/2021:301 


Kommunfullmäktiges 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. 


• 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 (C), Karin Ljungdahl (C) och Lennart Haglund (C) 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 


KS §4, 2022-01-17 


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 


Christoffer Andersson (C) tackar för svaret. 


Beslutet skickas till 


Christoffer Andersson (C)    


Karin Ljungdahl (C) 


Lennart Haglund (C) 


Samhällssektionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 10 Svar - Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska 


beslut KS/2021:167 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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 


KS §10, 2022-01-17 


AU §189, 2021-12-09 


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


Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut. 


Föredragning och debatt 


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


Beslutet skickas till 


Karin Ljungdahl (C) 


Lennart Haglund (C)     


Alla sektioner och funktioner 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 


 
  



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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§ 11 Svar - Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna 


KS/2021:469 


Kommunfullmäktiges 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 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 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 25 


 


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 


KS §14, 2022-01-17 


AU §193, 2021-12-09 


Tjänsteskrivelse 2021-11-03 


Motion om revidering av riktlinjer för flaggning 


Riktlinjer för flaggning 


Föredragning och debatt 


Stephan Bergman (M) tackar för svaret. 


Beslutet skickas till 


Stephan Bergman (M)    


Servicesektionen 


Samhällssektionen  


Författningssamling 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Riktlinje för flaggning 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 12 Svar - Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal 


KS/2020:614 


Kommunfullmäktiges 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 


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 


KS §15, 2022-01-17 


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 (M)    


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 28 


 


§ 13 Personalutrymme Kommunhuset KS/2019:454 


Kommunfullmäktiges 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. 


Reservation 


ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)), Birgitta Olander (oberoende (M)), Johnny Letth 


(oberoende (SD)), Anna Letth (SD), Ivan Letth (SD) och Wajdi-Louis Azouri (SD) reserverar 


sig mot beslutet till förmån för Azouris (SD) förslag. 


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 


KS §264, 2021-12-20 


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 


Eva-Karin Haglund (S), Ann-Christine Simonsson (C), ChrisTina Yngvesson (oberoende 


(M)), Johnny Letth (oberoende (SD)), Anders Brolin (S), Leif Gustavsson (S), Wajdi-Louis 


Azouri (SD) och Robin Kaas (V) deltar i debatt. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Wajdi-Louis Azouri (SD) yrkar på avslag av kommunstyrelsens förslag. ChrisTina 


Yngvesson (oberoende (M)) och Johnny Letth (oberoende (SD)) yrkar bifall till Azouris (SD) 


yrkande. 


 


Anders Brolin (S), Eva-Karin Haglund (S) och Robin Kaas (V) yrkar bifall till 


kommunstyrelsens förslag. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer Azouris (SD) yrkande med bifall mot avslag och finner att fullmäktige 


avslår Azouris (SD) yrkande. 
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Omröstning begärs, 


Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång, 


Ja-röst för bifall till Azouris (SD) yrkande 


Nej-röst för avslag till Azouris (SD) yrkande 


Omröstningsresultat (Närvaro- och omröstningslista 2022/1, omröstning 1) 


Med 28 Nej-röster för avslag av Azouris (SD) yrkande mot 7 Ja-röster för bifall till Azouris 


(SD) yrkande beslutar kommunfullmäktige att avslå Azouris (SD) yrkande.   


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 14 Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämnds- eller 


avtalssamverkan IT KS/2021:568 


Kommunfullmäktiges 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 


KS §9, 2022-01-17 


Tjänsteskrivelse 2021-11-02 


Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan IT 


Protokoll från samverkansnämnd IT 2021-11-19 
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Beslutet skickas till 


Servicesektionen  


Kommunchef Tranemo kommun 


Kommunchef Ulricehamns kommun 


Ulricehamns kommuns kansli  


lena.schoultz@ulricehamn.se  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 15 Avveckling av gemensam bemanningsenhet, Svenljunga/Tranemo 


PN/2021:42 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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.  


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. 
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Beslutsunderlag 


KS §273, 2021-12-20 


PN §33, 2021-10-12 


Tjänsteskrivelse 2021-09-30 


Beslutet skickas till 


Svenljunga kommun 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat  
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§ 16 Införliva Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten 


ekonomiskt KS/2021:579 


Kommunfullmäktiges 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. 
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Beslutsunderlag 


KS §277, 2021-12-20 


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  


Avslutat 
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§ 17 Överlämning av beredningsuppdrag - Revidering av regler för 


politiska arvoden KS/2021:86 


Kommunfullmäktiges 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. 


• Entledigar den tillfälliga arvodesberedningen från sitt uppdrag. 
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.  
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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. 


- Kommunstyrelsens beslutade 2022-01-17, §13 att anta förvaltningens yttrande 


avseende laglighet, ekonomi och sakprövning som sitt eget. 


Kommunfullmäktiges presidiums yttrande 


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. 


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.  
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Beslutsunderlag 


KS §13, 2022-01-17 


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 


Föredragning och debatt 


Ann-Christine Simonsson (C), Åke Karlsson (S), Gunilla Blomgren (L) och Ulf Nyberg (M) 


föredrar ärendet. 


Johnny Letth (oberoende (SD)) och Ann-Christine Simonsson (C) deltar i debatt. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Ulf Thifors (S) föreslår att den tillfälliga arvodesberedningen entledigas från sitt 


uppdrag. 


Beslutsgång 


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


Beslutet skickas till 


Författningssamlingen 


HR 


KS/2021:180 


Slutinstans 


Förvaltningens yttrande – KS 


Överlämning av beredningsuppdrag - KF 


Status  


Avslutat 
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§ 18 Uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och 


cykelnätverket KS/2018:87 


Kommunfullmäktiges 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 


KS §265, 2021-12-20 


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  


Avslutat 
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§ 19 Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter 


med syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen 


kan avyttras. KS/2020:620 


Kommunfullmäktiges 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 


KS §5, 2022-01-17 


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 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Stratsys 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Inventeringslista över kommunens fastigheter som skulle kunna avyttras  


2021-11-01 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 20 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor KS/2021:596 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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?  


• 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. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 46 


 


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. 
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Beslutsunderlag 


KS §11, 2022-01-17 


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  


Avslutat 
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§ 21 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 


KS/2021:555 


Kommunfullmäktiges 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. 


Jäv 


Eva-Karin Haglund (S), Lena Eksberg (S), Ellinor Liljegren Kalmar (M), Christoffer 


Andersson (C), Rosé Torkelsson (S), Caroline Bergmann (Mp) och Cecilia Valbrant (C) 


anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.  


Ingela Remstam (S), Ulf Nyberg (M) och Ann-Christine Simonsson (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. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 


KS §18, 2022-01-17 


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  


Avslutat 
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§ 22 Återbetalning från Tolkförmedling Väst KS/2021:535 


Kommunfullmäktiges 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. 


Jäv 


Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 


handläggningen av ärendet. Ingela Remstam (S) och Ann-Christine Simonsson (C) 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 


KS §276, 2021-12-20 


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 
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Status  


Avslutat 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 
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§ 23 Val av auktoriserad revisor till Stiftelsen Frans Amandus 


Nordqvists donation KS/2022:18 


Kommunfullmäktiges 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 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 
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§ 24 Valärende – val av ledamot till Äldreberedningen efter Stefan 


Larsson (V) KS/2021:572 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Vänsterpartiets plats i Äldreberedningen lämnas vakant. 
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 


KF §224, 2021-12-13 


Avsägelse från Stefan Larsson (V) 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Jonas Blank (V) föreslår att lämna Vänsterpartiets plats i den tillfälliga Äldreberedningen 


vakant. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt Blanks (V) förslag. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Hemsidan 


Kanslifunktionen 


Status 


Avslutat 
 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 
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§ 25 Valärende - Val av ordförande till samverkansnämnd Personal 


KS/2021:631 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Utser Patrik Harryson (S) som ny ordförande i Samverkansnämnd personal till 


mandatperiodens slut, 2018–2022. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Enligt reglemente för Samverkansnämnd personal, 2021-03-15 § 37, har kommunfullmäktige 


i Tranemo som värdkommun att utse en ny ordförande efter Stefan Carlsson (S).  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ påverkan i ärendet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-12-21 


Svenljungas förslag på ny ordförande till samverkansnämnd KF 2021-12-20, § 162 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Kansli Svenljunga kommun 


Patrik Harrysson 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 
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§ 26 Förlängning av beredningsuppdrag KS/2021:163 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Den tillfälliga äldreberedningens överlämning ska ske i maj 2022. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Den tillfälliga äldreberedningen ska överlämna sitt uppdrag i mars 2022.  


Då pandemin har varit ett hinder i beredningens arbete så har beredningen inkommit med 


en förfrågan om att få uppdragstiden förlängt. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Ulf Thifors (S) ger förslaget att den tillfälliga äldreberedningens överlämning 


ska ske i maj 2022. 


 


Marita Nordin (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 


Beslutsgång 


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


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Omsorgssektionen 


Status 


Avslutat 
 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 
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§ 27 Delgivningar KS/2021:429 


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunfullmäktige delges följande handlingar; 


- Protokoll 20211214 BmGT 


- Nämndbeslut 20211214 Planeringsdirektiv 


Status 


Pågående 
 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-02-07 
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§ 28 Information från revisorerna  


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om en kommande granskning om planering av underhåll för Gata och VA. 


Föredragning och debatt 


Revisorernas ordförande Bengt Melkersson (C) föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 
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§ 29 Rapporter från beredningarna  


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om Demokrati- och Visionsberedningens arbete med översiktsplanen för 


Tranemo kommun. 


Föredragning och debatt 


Beredningsledare Johanna Persson (L) föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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Ledamöter 


 


Närvaro 


 


Omröstni
ng 1 §13 


 


Omröstning 
2 


 


Omröstning 
3 


 


Omröstning 
4 


1. Eva-Karin Haglund (S) §§1-
20, §§23-29 
Ingela Remstam §22 


 
I 


 
N 


   


2. Bo Haarala (S)  


 


 
I 


 
N 


   


3. Rose Torkelsson (S) §§1–20, 
§§22–29 


 
I 


 
N 


   


4. Göran Björk (S) 


 


 
I 


 
N 


   


5. Lena Eksberg (S) §§1–20, 
§§22–29 
Ingela Remstam (S) §21 


 
I 


 
N 


   


6. Anders Brolin (S) 


 


 
I 


 
N 


   


7. Tatjana Dujin Peterson (S) 


 


 
I 


 
N 


   


8. Mari Kockali (S) 


 


 
I 


 
N 


   


9. Kerstin Karp Alf (S) 


 


 
I 


 
N 


   


10. Eija Qvist (S) 


 


 
I 


 
N 


   


11. Leif Gustavsson (S) 


 


 
I 


 
N 
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12. Johnny Ohlsson (S) §§1–12 
Marita Nordin (S) §§13–29 
 


 
I 


 
N 


   


13. Brigitte Barenfeld (KD) 


Bo Erlandsson (KD) 


 
I 


 
J 


   


14. Marita Falk Axelsson (KD) 


 


 
I 


 
N 


   


15. Robin Kaas (V) 


 


 
I 


 
N 


   


16. Jonas Blank (V) 


 


 
I 


 
N 


   


 


17. Caroline Bergmann (MP) 
§§1–20, §§22–29 


 


 
I 


 
N 


   


18. Lennart Haglund (C) 


 


 
I 


 
N 


   


19. Christoffer Andersson (C) 
§§1–20, §§22–29 
Ann-Christine Simonsson (C) 
§21 


 
I 


 
N 


   


20. Torbjörn Edgren (C) 


 


 
I 


 
N 


   


21. Cecilia Valbrant (C) §§1-20, 
§§23-29 
Ann-Christine Simonsson (C) 
§§22 


 
I 


 
N 


   


22. Fredrik Larsson (C)  


 


 
I 


 
N 
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23. Emelie Romland (C) 


 


 
I 


 
N 


   


24. Crister Persson (C) 


 


 
I 
 


 
N 


   


25. Stephan Bergman (M) 


 


 
I 


 
N 


   


26. ChrisTina Yngvesson 
(oberoende (M)) 


 


 
I 


 
J 


   


27. Birgitta Olander 
(oberoende (M)) 


 


 
I 


 
J 


   


28. Kathleen Wireklev (M) 


 


 
I 


 
J 


   


29. Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) §§1-20, §§22-29 
Ulf Nyberg (M) §21 


 
I 


 
N 


   


30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 


 


 
I 


 
J 


   


31. Jan Hagberg (SD) 


 


     


32. Anna Letth (SD) 


 


 
I 


 
J 


   


33. Ivan Letth (SD) 


 


 
I 


 
- 
 


   


34. Johnny Letth (oberoende 
(SD)) 


 
I 


 
J 
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35. Karin Ljungdahl (C) 


 


 
I 


 
N 


   


36. Ana Alvarez-Björk (L) 


 


 
I 


 
N 


   


37. Ulf Thifors (S) 


 


 
I 


 
N 


   


             28J/7N/1 avstår 
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