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§ 34 Kollektivtrafik i Limmared KS/2019:136
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Avslår förslaget om att ändra sträckan för busstrafiken i Limmared från Storgatan och
Östra Järnvägsgatan till Västra Järnvägsgatan inklusive flytt av en busshållplats, i
enlighet med bifogad skiss.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av 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 dagsläget trafikeras Limmared resecentrum av fyra busslinjer, 350 (Borås-Tranemo), 208
(Ulricehamn-Tranemo), 301 (Länghem-Tranemo) och 351 (Borås-Tranemo). Utöver
busslinjetrafiken trafikerar SJ fyra dubbelturer sträckan Göteborg-Karlskrona på Kust till
kustbanan med ett tågstopp i Limmared.
Den 2019-02-07 träffades Tranemo kommun och bussföretagen för att gemensamt lyfta de
problem man ansåg fanns vid Limmareds resecentrum. Mötesdeltagarna resonerade kring
lösningar på lång och kort sikt. Idag kör Connect Bus i området och de upplever samma
problem enligt en dialog som förts 2022-01-28.
Trafiksituationen är inte tillfredsställande för busstrafik i Limmared. Tidigare bussföretag
och dagens bussföretag Connect Bus har uppmärksammat Tranemo kommun på bland annat
att järnvägsbommarna är fällda under lång tid och i samband med detta framfört önskemål
om ändrad vägsträcka för linjebussarna. Bussarna kan heller inte köra hela vägen på
Storgatan då passagen är för trång för bussarna. Fällningen av bommarna söder ut fungerar
sämre då de ibland är fällda längre än bommarna uppe vid resecentrum. Ibland kan bussar
behöva vänta i upp till 10 minuter längre i den södra delen på kartan än uppe vid
resecentrum.
Inom förvaltningen har det också framkommit att annan linjedragning är att föredra
eftersom slitaget på beläggningen är mer omfattande på Östra Järnvägsgatan på grund av
sakta körning och 90 graders sväng. Utmed Östra Järnvägsgatan har antalet besökare ökat de
senaste åren på grund av många besökare till den nya lekplatsen, till Glasets Hus och till
Folkets Hus. Det vore en fördel att leda om busstrafiken även för att skapa en säkrare
trafikmiljö för dessa besökare.
Bussföretagen och även kommunen har vid olika tillfällen framfört synpunkter på den långa
bomfällningen vid den södra järnvägsövergången. Trafikverket har utvärderat
bomfällningen och kommit fram till att allt är som det ska vara. Kommunen har lagt förslag
på att bussarna ska köra hela Storgatan fram till korsningen med väg 157. Detta förslag har
bussbolagen ratat med hänvisning till att Storgatan, mellan korsningen Östra Järnvägsgatan
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och väg 157, är smalare än övriga delar av Storgatan och att man inte kan svänga ut med en
buss på väg 157 på ett säkert sätt från Storgatan. Kommunen har inte utrett möjligheten till
ombyggnad av Storgatan då man istället har fokuserat på annan linjedragning för att också
komma ifrån den långa bomfällningen. Trafikverket är väghållare för Storgatan.
För att hitta en lösning på problemet föreslår förvaltningen att linjebussarna börjar trafikera
Västra Järnvägsgatan i enlighet med bifogad karta och därmed flytt av hållplats Parkgatan
till Västra Järnvägsgatan.
Troligen kommer en ny detaljplan för bostäder i området att ytterligare försvåra
framkomligheten på Östra Järnvägsgatan. Framtagningen av ny översiktsplan kan
långsiktigt hitta nya lösningar.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Föreslagen förändring skulle ge en lugnare och säkrare trafikmiljö på Storgatan och Östra
Järnvägsgatan vilket är positivt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-19
Bilaga-förslag på ny sträcka för busslinjer i Limmared

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande. Yrkandet
bifalles.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Manda Schillerås
Verksamhetschef
Datum: 2022-01-19
Dnr: KS/2019:136

Tjänsteskrivelse om förslag till ny linjedragning av
kollektivtrafik i Limmared
Förslag till beslut
•

Ändrar sträckan för busstrafiken i Limmared från Storgatan och Östra
Järnvägsgatan till Västra Järnvägsgatan inklusive flytt av en busshållplats,
i enlighet med bifogad skiss.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av 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 dagsläget trafikeras Limmared resecentrum av fyra busslinjer, 350 (BoråsTranemo), 208 (Ulricehamn-Tranemo), 301 (Länghem-Tranemo) och 351 (BoråsTranemo). Utöver busslinjetrafiken trafikerar SJ fyra dubbelturer sträckan
Göteborg-Karlskrona på Kust till kustbanan med ett tågstopp i Limmared.
Den 2019-02-07 träffades Tranemo kommun och bussföretagen för att gemensamt
lyfta de problem man ansåg fanns vid Limmareds resecentrum. Mötesdeltagarna
resonerade kring lösningar på lång och kort sikt. Idag kör Connect Bus i området
och de upplever samma problem enligt en dialog som förts 2022-01-28.
Trafiksituationen är inte tillfredsställande för busstrafik i Limmared. Tidigare
bussföretag och dagens bussföretag Connect Bus har uppmärksammat Tranemo
kommun på bland annat att järnvägsbommarna är fällda under lång tid och i
samband med detta framfört önskemål om ändrad vägsträcka för linjebussarna.
Bussarna kan heller inte köra hela vägen på Storgatan då passagen är för trång
för bussarna. Fällningen av bommarna söder ut fungerar sämre då de ibland är
fällda längre än bommarna uppe vid resecentrum. Ibland kan bussar behöva
vänta i upp till 10 minuter längre i den södra delen på kartan än uppe vid
resecentrum.
Inom förvaltningen har det också framkommit att annan linjedragning är att
föredra eftersom slitaget på beläggningen är mer omfattande på Östra

Järnvägsgatan på grund av sakta körning och 90 graders sväng. Utmed Östra
Järnvägsgatan har antalet besökare ökat de senaste åren på grund av många
besökare till den nya lekplatsen, till Glasets Hus och till Folkets Hus. Det vore en
fördel att leda om busstrafiken även för att skapa en säkrare trafikmiljö för dessa
besökare.
Bussföretagen och även kommunen har vid olika tillfällen framfört synpunkter
på den långa bomfällningen vid den södra järnvägsövergången. Trafikverket har
utvärderat bomfällningen och kommit fram till att allt är som det ska vara.
Kommunen har lagt förslag på att bussarna ska köra hela Storgatan fram till
korsningen med väg 157. Detta förslag har bussbolagen ratat med hänvisning till
att Storgatan, mellan korsningen Östra Järnvägsgatan och väg 157, är smalare än
övriga delar av Storgatan och att man inte kan svänga ut med en buss på väg 157
på ett säkert sätt från Storgatan. Kommunen har inte utrett möjligheten till
ombyggnad av Storgatan då man istället har fokuserat på annan linjedragning
för att också komma ifrån den långa bomfällningen. Trafikverket är väghållare
för Storgatan.
För att hitta en lösning på problemet föreslår förvaltningen att linjebussarna
börjar trafikera Västra Järnvägsgatan i enlighet med bifogad karta och därmed
flytt av hållplats Parkgatan till Västra Järnvägsgatan alternativt
Troligen kommer en ny detaljplan för bostäder i området att ytterligare försvåra
framkomligheten på Östra Järnvägsgatan. Framtagningen av ny översiktsplan
kan långsiktigt hitta nya lösningar.

Ekonomisk påverkan
Flytt av busskur och iordningsställande av mark för ny hållplats samt viss
justering av refugerna på bussterminalen beräknas till mellan 50 000 kr
och 100 000 kr beroende på hur omfattande arbete man vill göra vid den
nya hållplatsen. Kostnaden ryms inom befintlig budget.
Barnkonventionen
Föreslagen förändring skulle ge en lugnare och säkrare trafikmiljö på Storgatan
och Östra Järnvägsgatan vilket är positivt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-19
Bilaga-förslag på ny sträcka för busslinjer i Limmared

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Patrik Westerlund

Henrik Johansson

Sektionschef

Verksamhetschef

Vår ref: Manda Schillerås
Verksamhetschef
Datum: 2022-01-26
Dnr: KS/2019:136
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Vår ref: Manda Schillerås
Verksamhetschef
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§ 35 Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten i Tåstarp
KS/2021:511
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Medborgarförslaget avslås.

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

Ärendet
Ewa Lundahl har 2021 09 23 lämnat ett medborgarförslag om att bevara den gamla
industriskorstenen i Tåstarp. Förslagsställaren ”föreslår en fin uteplats med sittplatser och växter
för att hedra de som jobbat på platsen. Skorstenen var med och skapade historien i området under
tidigt 1900-tal”.
I området, kallat Turnwood där skorstenen är placerad, tas under 2022 en detaljplan fram.
Detaljplanen kommer att behöva flera utredningar då det tidigare varit en industri på
fastigheten. Det är svårt att veta exakt vad prisbilden kommer landa på. Först under Q4 2022
vet förvaltningen mer om prisbilden för utredning samt om det är andra delar i området som
borde bevaras och tas hänsyn till.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021 01 18 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren ville inte utveckla förslaget och förstod
resonemanget kring en prisbild som troligen blir för kostsam vid bevarandet av en skorsten.
Förvaltningen har sett över ärendet och anser att kostnaden för att spara skorstenen är för
stor i förhållande till helhetsbilden och de utredningar som behöver tas fram för området.
Skorstenen kan också förhindra viss exploatering av området framöver.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk kostnad om skorstenen inte bevaras.

Barnkonventionen
Bevarandet av skorstenen påverkar inte det barnrättsliga perspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2022-01-18
Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten i Tåstarp
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Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Manda Schillerås
Verksamhetschef
Datum: 2022-01-18
Dnr: KS/2021:511

Svar på Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten
i Tåstarp

Förslag till beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

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

Ärendet
Ewa Lundahl har 2021 09 23 lämnat ett medborgarförslag om att bevara den
gamla industriskorstenen i Tåstarp. Förslagsställaren ”föreslår en fin uteplats med
sittplatser och växter för att hedra de som jobbat på platsen. Skorstenen var med och
skapade historien i området under tidigt 1900-tal”.
I området, kallat Turnwood där skorstenen är placerad, tas under 2022 en
detaljplan fram. Detaljplanen kommer att behöva flera utredningar då det
tidigare varit en industri på fastigheten. Det är svårt att veta exakt vad prisbilden
kommer landa på. Först under Q4 2022 vet förvaltningen mer om prisbilden för
utredning samt om det är andra delar i området som borde bevaras och tas
hänsyn till.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021 01 18 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren ville inte
utveckla förslaget och förstod resonemanget kring en prisbild som troligen blir
för kostsam vid bevarandet av en skorsten.
Förvaltningen har sett över ärendet och anser att kostnaden för att spara
skorstenen är för stor i förhållande till helhetsbilden och de utredningar som

behöver tas fram för området. Skorstenen kan också förhindra viss exploatering
av området framöver.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk kostnad om skorstenen inte bevaras.

Barnkonventionen
Bevarandet av skorstenen påverkar inte det barnrättsliga perspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2022-01-18
Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten i Tåstarp

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund
Sektionschef

Manda Schillerås
Verksamhetschef
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§ 37 Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet KS/2021:619
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Motionen antas.

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

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har inkommit med en motion om att tågtaxin lagts ner och föreslår att
kommunen initierar ett utvecklingsprojekt tillsammans med Västtrafik och/eller VGR för en
utvecklad närtrafik. Förvaltningen bedömer att det behöver utredas mer kring alternativ till
finansiering för ett sådant projekt och ytterligare dialog med Västtrafik om det finns
möjlighet att pröva en utvecklad tjänst för Närtrafik i specifikt Tranemo kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet har 2021-12-09 lämnat en motion angående
att Västtrafik beslutat att avveckla tågtaxin, från den 12 december 2021, i Tranemo kommun.
Västtrafiks skäl för att lägga ner tågtaxin är krav på besparingar till följd av Pandemin.
Motionärerna anser att möjligheterna för kollektivt resande till tåget i Limmared i dagsläget
är kraftigt försämrade när tågtaxin lagts ner, med fåtal bussturer som passar tågtiderna och
dagens Närtrafik som inte ger garantier för att hinna med tåget.
Motionärerna föreslår att kommunen tillsammans med Västtrafik och Västra
Götalandsregionen initierar ett utvecklingsprojekt för att utveckla Närtrafiken att fungera
som ersättning för tågtaxin. De föreslår en modern och digitaliserad Närtrafik med
tidsbestämda resor till Limmareds station från hela kommunen alla dagar i veckan.
Motiveringen är att det är ett mer hållbart alternativt till dagens kollektivtrafik med få
resenärer i fullstora bussar och taxibilar som kör på otillfredsställande tider.
Förvaltningen var i kontakt med Lennart Haglund 2022-01-31 för att ge motionären tillfälle
att utveckla förslaget. Han hade inget ytterligare att tillägga.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen hade kontakt med Västtrafik 2022-02-02 som i dagsläget menar att de inte ser
det som aktuellt att gå in i ett nytt projekt att utveckla närtrafiken så som det föreslås i
motionen. De har redan projekt på gång kopplat till anropsstyrd trafik, bland annat ett
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projekt i uppstart gällande en ny behovsstyrd tjänst för närtrafik. Västtrafik har däremot i
åtanke att Tranemo kommun är intresserade av frågan.
I dagsläget bedömer förvaltningen att utrymme i budget för att delfinansiera den här typen
av projekt är begränsat. Det behöver dock utredas mer specifikt hur de ekonomiska
kostnaderna ser ut, vilka resurser som krävs och vilken kompetens som behövs.
Förvaltningen började innan årsskiftet 2021/2022, tillsammans med Tillväxt Tranemo,
undersöka om näringslivet eventuellt skulle kunna stötta kommunen med finansiering för
att återuppta tågtaxin eller alternativ till tågtaxin.
Förvaltningen bedömer, mot bakgrund till ovan, att förslaget behöver utredas vidare.
Framöver behöver undersökas om:
- Möjligheten att näringslivet, genom Tillväxt Tranemo, kan stötta i finansiering
- Västtrafik ser det angeläget att projekt för utvecklad närtrafik kan prövas i Tranemo
kommun
- Vilken tid, kompetens och andra resurser som krävs för att kunna initiera projektet.

Ekonomisk påverkan
Vidare behöver exakta kostnader tas fram för vad ett eventuellt utvecklingsprojekt för en
utvecklad närtrafik, med tidsbestämda resor, innebär i finansiering. Den tidigare tågtaxin
kostade Västtrafik ca 400 000 kr/år.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen direkt barnrättslig påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om utveckling av närtrafik
Motion: Motion utveckling närtrafik

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

Beslutet skickas till
Lennart Haglund
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign
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Vår ref: Ellinor Lundholm
Samhällsplanerare
Datum: 2022-01-28
Dnr: KS/2021:619

Svar på Motion om tågtaxi - Centerpartiet

Förslag till beslut
•

Förslaget är av den karaktär att en mer omfattande utredning krävs
(under 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.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har inkommit med en motion om att tågtaxin lagts ner och föreslår
att kommunen initierar ett utvecklingsprojekt tillsammans med Västtrafik
och/eller VGR för en utvecklad närtrafik. Förvaltningen bedömer att det behöver
utredas mer kring alternativ till finansiering för ett sådant projekt och ytterligare
dialog med Västtrafik om det finns möjlighet att pröva en utvecklad tjänst för
Närtrafik i specifikt Tranemo kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet har 2021-12-09 lämnat en
motion angående att Västtrafik beslutat att avveckla tågtaxin, från den 12
december 2021, i Tranemo kommun. Västtrafiks skäl för att lägga ner tågtaxin är
krav på besparingar till följd av pandemin. Motionärerna anser att möjligheterna
för kollektivt resande till tåget i Limmared i dagsläget är kraftigt försämrade när
tågtaxin lagts ner, med fåtal bussturer som passar tågtiderna och dagens
Närtrafik som inte ger garantier för att hinna med tåget.
Motionärerna föreslår att kommunen tillsammans med Västtrafik och Västra
Götalandsregionen initierar ett utvecklingsprojekt för att utveckla Närtrafiken att
fungera som ersättning för tågtaxin. De föreslår en modern och digitaliserad

Vår ref: Ellinor Lundholm
Samhällsplanerare
Datum: 2022-01-28
Dnr: KS/2021:619

närtrafik med tidsbestämda resor till Limmareds station från hela kommunen
alla dagar i veckan. Motiveringen är att det är ett mer hållbart alternativt till
dagens kollektivtrafik med få resenärer i fullstora bussar och taxibilar som kör på
otillfredsställande tider.
Förvaltningen var i kontakt med Lennart Haglund 2022-01-31 för att ge
motionären tillfälle att utveckla förslaget. Han hade inget ytterligare att tillägga.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen hade kontakt med Västtrafik 2022-02-02 som i dagsläget menar att
de inte ser det som aktuellt att gå in i ett nytt projekt att utveckla närtrafiken så
som det föreslås i motionen. De har redan projekt på gång kopplat till
anropsstyrd trafik, bland annat ett projekt i uppstart gällande en ny behovsstyrd
tjänst för närtrafik. Västtrafik har däremot i åtanke att Tranemo kommun är
intresserade av frågan.
I dagsläget bedömer förvaltningen att utrymme i budget för att delfinansiera den
här typen av projekt är begränsat. Det behöver dock utredas mer specifikt hur de
ekonomiska kostnaderna ser ut, vilka resurser som krävs och vilken kompetens
som behövs. Förvaltningen började innan årsskiftet 2021/2022, tillsammans med
Tillväxt Tranemo, undersöka om näringslivet eventuellt skulle kunna stötta
kommunen med finansiering för att återuppta tågtaxin eller alternativ till
tågtaxin.
Förvaltningen bedömer, mot bakgrund till ovan, att förslaget behöver utredas
vidare. Framöver behöver undersökas om:
- Möjligheten att näringslivet, genom Tillväxt Tranemo, kan stötta i
finansiering
- Västtrafik ser det angeläget att projekt för utvecklad närtrafik kan prövas
i Tranemo kommun
- Vilken tid, kompetens och andra resurser som krävs för att kunna initiera
projektet.

Vår ref: Ellinor Lundholm
Samhällsplanerare
Datum: 2022-01-28
Dnr: KS/2021:619

Ekonomisk påverkan
Vidare behöver exakta kostnader tas fram för vad ett eventuellt
utvecklingsprojekt för en utvecklad närtrafik, med tidsbestämda resor, innebär i
finansiering. Den tidigare tågtaxin kostade Västtrafik ca 400 000 kr/år.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen direkt barnrättslig påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om tågtaxi
Motion: Motion tågtaxi

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Lennart Haglund
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Patrik Westerlund
Sektionschef

Ellinor Lundholm
Samhällsplanerare

Tranemo 2021-12-09

Motion
Till kommunfullmäktige i Tranemo kommun

Utvecklad Närtrafik
Västra Götalandsregionen, genom Västtrafik har beslutat att avveckla tågtaxin till Limmareds station från och
med 12 december 2021. Som skäl anger Västtrafik att man måste spara pengar i spåren av Pandemin och att
det är en unik service som endast finns i vår kommun. Och så kan det kanske vara men det har varit en utmärkt
möjlighet att kunna åka kollektivt till tåget i Limmared för en kostnad motsvarande en enkelbiljett till bussen.
Avvecklingen av tågtaxin innebär kraftigt försämrade möjligheter för kommuninvånarna att ta sig till tåget i
Limmared med kollektivtrafik. Det finns ett fåtal bussturer som passar med tågtiderna. Närtrafiken som skulle
kunna vara ett alternativ medger inte tidsbestämd resa så att man säkert kommer fram i tid, och inte heller att
man kan åka från hela kommunen.
Men Västtrafik skulle kunna utveckla och modernisera Närtrafiken så den kunde fungera som ersättning för
tågtaxin, genom att tillåta tidsbestämda resor till Limmareds station från hela kommunen alla veckans dagar.
Tjänsterna måste också moderniseras och digitaliseras. Det skulle också vara ett intressant utvecklingsprojekt
där vi tillsammans lär oss mer om hur framtidens kollektivtrafik på landsbygden och i små orter skall utformas.
För framtidens kollektivtrafik måste vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och då består den inte av
att köra runt med bussar med 50 sittplatser för 7 resande, eller att köra runt med taxibilar på tider när de inte
har andra körningar men när egentligen ingen vill åka. Kommunen bör kunna vara med och delfinansiera en
sådan satsning under en bestämd projektperiod.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
Att kommunen kontaktar Västtrafik och kollektivtrafikhuvudmannen för att initiera ett utvecklingsprojekt för
Närtrafiken inom Tranemo kommun så att den kan användas för resor till tåget i Limmared i enlighet med det
som beskrivs ovan.

Tranemo som ovan
Karin Ljungdahl

Christoffer Andersson

Torbjörn Edgren

Cecilia Valbrant

Ann-Christine Simonsson

Lennart Haglund

Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet

Crister Persson

Vår ref: Henrik Linge
Enhetschef Skog & Park
Datum: 2022-03-01
Dnr: KS/2020:372

Tjänsteskrivelse om Hundrastgård i Grimsås

Svar på Medborgarförslag om upprättande av hundrastgård i
Grimsås

Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget avslås

Beslutsmotivering
En hundrastgård kommer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2021-10-25 § 186 uppföras i Tranemo inom det närmsta året. Förvaltningen
vill därför avvakta och utvärdera nyttan, besöksfrekvens samt
driftskostnader innan man eventuellt anlägger ännu en hundrastgård.
Ärendet
Ett medborgaförslag har inkommit 2020-07-19 från Marie Carlsson om att
kommunen skall anlägga en hundrastgård i Grimsås.
Förvaltningen har via e-post försökt få tag i förslagsställaren 2021-02-11 för att
säkerställa att förslaget ej missuppfattats men får ingen återkoppling från henne.
Vid nytt försök 2022-02-28 får förvaltningen kontakt via mejl, så att
förslagsställaren ges möjlighet att utveckla sitt förslag.
Förslagsställaren förtydligar sitt förslag om att kommunen ska ansvara för drift
(belysning), underhåll samt tömning av latrintunna.
I medborgarförslaget framgår att förslagsställaren Marie Carlsson anser lämplig
plats för uppförande av hundrastgård är på kommunägda fastigheten Moghult

1:92 intill lekplatsen utmed Källegatan. Föreslagets placering avser före detta
fotbollsplan, troligtvis 40 x 20 meter.

Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett medborgarförslag om hundrastgård
i Tranemo, så det framgår tydligt att det finns ett intresse för detta i kommunen.
Förvaltningen anser att nyttan, besöksfrekvens samt driftskostnader för den som
ska anläggas i Tranemo behöver utvärderas innan fler medborgarförslag om
hundrastgårdar eventuell kan antas.

Ekonomisk påverkan
Beslutet får ingen ekonomisk påverkan.
Barnkonventionen
Ärendet har ingen större inverkan ur ett barnperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om hundrastgård i Grimsås 2022-03-01
Medborgarförslag om hundrastgård i Grimsås
Tillägg till medborgarförslag om upprättande av hundrastgård i Grimsås 202009-10
KS § 54 Medborgarförslag om upprättande av hundrastgård i Grimsås

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Marie Carlsson
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund
Sektionschef

Henrik Linge
Enhetschef Skog & Park

Från:
Skickat: den 19 juli 2020 10:37
Till: Tranemo kommun <kommun@tranemo.se>
Ämne: FW: Medborgarförslag

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Originalmeddelande -------Från:
Datum: 2020-07-19 10:31 (GMT+01:00)
Till: //kommun@tranemo.se
Ämne: Medborgarförslag
Hej
Jag har ett medborgarförslag på att anlägga en Hundrastgård.
Vad jag vet finns det ingen i hela kommunen.
Förslaget skulle vara i Grimsås, vid lekplatsen mot Hestra. ( bra parkering )
Där är underlaget bra och det skulle isåfall bara behövas inhägnad, picnicbord, papperskorg,
hundbajspåsar och lite agilityhinder ( stockar, rör mm)
Det är väldigt mycket hundar i samhället och hade varit trevligt med en samlingsplats.

Mvh
Marie Carlsson

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

Ämne: Tillägg till Medborgarförslag
Från:
Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2020-09-10 20:50:25
Hej!
Vill göra ett tillägg angående mitt förslag om Hundrastgård i Grimsås.
Grimsås Samhällsförening står bakom förslaget och är villiga att stå bakom skötsel om ni står för
material och uppbyggnad.
Hundar och friskvård är ett stort intresse i samhället, och det finns väldigt många hundar.
Att sedan skolan bygger ut och det inte finns några hus att köpa eller lägenheter att hyra tyder på
att Grimsås är attraktivt att bo i.
Vi vill vara med att nå befolkningsmålet som Tranemo kommun satt upp.
Hundrastgården skulle vara ett + i kanten.
Mvh Marie Carlsson

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 54 Medborgarförslag om upprättande av hundrastgård i Grimsås
KS/2020:372
Kommunstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att föra dialog med
förslagsställaren.

Beslutsmotivering
En hundrastgård kommer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 186
uppföras i Tranemo inom det närmsta året. Förvaltningen vill därför avvakta och utvärdera
nyttan, besöksfrekvens samt driftskostnader innan man eventuellt anlägger ännu en
hundrastgård.

Ärendet
Ett medborgaförslag har inkommit 2020-07-19 från Marie Carlsson om att kommunen skall
anlägga en hundrastgård i Grimsås.
Förvaltningen har via e-post försökt få tag i förslagsställaren 2021-02-11 för att säkerställa att
förslaget ej missuppfattats men får ingen återkoppling från henne.
I medborgarförslaget framgår att förslagsställaren Marie Carlsson anser lämplig plats för
uppförande av hundrastgård är på kommunägda fastigheten Moghult 1:92 intill lekplatsen
utmed Källegatan.
Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo,
så det framgår tydligt att det finns ett intresse för detta i kommunen.
Förvaltningen anser att nyttan, besöksfrekvens samt driftskostnader för den som ska
anläggas i Tranemo behöver utvärderas innan fler medborgarförslag om hundrastgårdar
eventuell kan antas.

Ekonomisk påverkan
Beslutet får ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen större inverkan ur ett barnperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §19, 2022-02-10
Tjänsteskrivelsen 2021-12-02
Medborgarförslag om hundrastgård i Grimsås
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att återremittera ärendet och ge förvaltningen
i uppdrag att föra dialog med förslagsställaren.
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer Haglund (C) yrkande med bifall mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) yrkande.

Beslutet skickas till
Marie Carlsson
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2021-11-23
Dnr: KS/2021:521

Tjänsteskrivelse om revidering av bestämmelser för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18)
Förslag till beslut
•

Antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL 18

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av 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
Arvodesberedningen har inför ny mandatperiod arbetat med arvodesreglementet
för förtroendevalda i Tranemo kommun. Beredningen har samtidigt haft i
uppdrag att se över ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL 18”.
Bestämmelserna har setts över och föreslås justeras gällande det ekonomiska
omställningsstödet. Förslaget innebär att ekonomiskt omställningsstöd ska
samordnas/minskas med förvärvsinkomst redan från år ett. År två och tre ska
omställningsstödet dessutom minskas med ett prisbasbelopp per år efter att
samordning har skett.
Bestämmelserna har även kompletterats med flera tillämpningsanvisningar till
flera av paragraferna för att det ska vara lättare att tolka bestämmelserna och för
att den praktiska hanteringen vid ansökningar ska bli korrekt.
Tillägg i bestämmelserna är angivna med gulmarkeringar. Borttagen text är
markerad med överstrykning.

Ekonomisk påverkan
Förändringen av bestämmelserna kan ge ekonomiska konsekvenser eftersom
förslaget innebär en lägre ekonomisk ersättning med anledning av att
samordning med förvärvsinkomster föreslås ska ske redan från år ett.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
HR-funktionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall
Sektionschef/kommunchef

Kajsa Montan
Kanslichef/Kommunjurist

Datum: 2021-10-08
Dnr: KS/2021:521

Bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda
OPF-KL 18

Styrdokument
Handlingstyp: Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPFKL 18
Diarienummer: KS/2021:521
Fastställandedatum: Kommunfullmäktige 2022-02-xx § x
Dokumentansvarig: HR-funktionen, Servicesektionen
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av: Arvodesberedningen
Tidigare versioner: KS/2019:338
Giltigt tom:

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen.
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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1

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 innehåller bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser
samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap § 1 kommunallagen.
OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egen pensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF att
gälla.

2

Inledande bestämmelser

§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
Tillämpningsanvisning till § 1
Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet.

§ 2 Ändringar och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.
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Omställningsstöd

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda.

§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1
§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
3

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § Lag
om anställningsskydd (1982:80) (LAS) angiven ålder när han eller hon lämnar sitt
(sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
Tillämpningsanvisning till § 3
Förtroendevalda kan ansöka om aktiva omställningsinsatser hos
pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet.
Ansökan ska ske inom tre månader från avgång och den sökta aktiviteten ska
påbörjas inom sex månader från avgång. Pensionsmyndigheten kan besluta om
förlängning av ovan nämnda tidsramar.
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Maximal ersättning är ett (1) inkomstbasbelopp.
På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka deltagande i
beslutat aktivitet. Skulle deltagandet inte kunna styrkas på godtagbart sätt kan
det leda till återbetalningsskyldighet.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får
uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.
Tillämpningsanvisning till § 4
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsmyndighet.
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt
omställningsstöd börjar löpa dagen efter avgången från de / det uppdrag som
gett rätt till förmånen.
Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp.
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna bestämmelse om
särskilda skäl föreligger.
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§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt
(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen i minst
motsvarande omfattning.
Tillämpningsanvisning till § 5
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd räknas på samma underlag som
ersättning enligt § 4. Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens
pensionsenhet.

§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning. § 4 stycke 2 anger att ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre
år. År två och tre ska omställningsstödet minskas med ett prisbasbelopp per år,
efter att samordning med förvärvsinkomster har skett.
Tillämpningsanvisning till § 6
6

Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljas deltidssysselsatt
förtroendevald ska hänsyn tas till sysselsättningsgrad avseende fribeloppets
storlek.
Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgifter för de närmast kommande sex
månaderna. Inkomstuppgift skall lämnas även om förvärvsinkomsten är noll
kronor.
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt
omställningsstöd ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker
ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda.
Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalde ska ha
större eller mindre ersättning vilket då regleras genom ytterligare utbetalning
från kommunen eller återbetalning från den förtroendevalde.
För rätt till ekonomiskt omställningsstöd ska den förtroendevalde på anmodan
av pensionsmyndigheten styrka sin aktivitet för att hitta annan försörjning.
Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av
omställningsstödet. Beslut fattas av pensionsmyndigheten.
Jämkning: Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om
förvärvsarbete utförs åt någon annan utan skälig ersättning för detta arbete.
Beslut fattas av pensionsmyndigheten.

§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
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§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
Tillämpningsanvisning till § 8
För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras senast tre
månader efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från
ansökningstillfället utan retroaktivitet.
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda
skäl föreligger. Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens
pensionsenhet.
Inskränkning av ersättning: Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det
ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalde döms för brott som
medfört att den förtroendevalde skiljts från sitt förtroendeuppdrag i kommunen
eller döms för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att den
förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han heller hon fortfarande
hade haft det.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt
omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör
den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

4

Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
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Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet2014
eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL ellerandra omställningsoch pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet
och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, skaden
pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
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traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes
pensionsgrundandeinkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent
på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten
året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.
Pensionsavgiften avsätts tillden förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret
ärhögre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
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6 § Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. Den
förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
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Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1.

Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).

2.

Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser
somgäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk-eller
aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
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Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i18,
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
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Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.
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Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
-

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och

-

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.
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§ 3 Familjeskydd vid förtroendevaldas dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a. under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b. under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c. inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med
förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
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§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
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§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgiftervar
oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 §
första stycket FAL.

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 12 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2022
KS/2021:521
Kommunstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras för att ses över förslaget i sin helhet.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av 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
Arvodesberedningen har inför ny mandatperiod arbetat med arvodesreglementet för
förtroendevalda i Tranemo kommun. Beredningen har samtidigt haft i uppdrag att se över
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18”.
Bestämmelserna har setts över och föreslås justeras gällande det ekonomiska
omställningsstödet. Förslaget innebär att ekonomiskt omställningsstöd ska
samordnas/minskas med förvärvsinkomst redan från år ett. År två och tre ska
omställningsstödet dessutom minskas med ett prisbasbelopp per år efter att samordning har
skett.
Bestämmelserna har även kompletterats med flera tillämpningsanvisningar till flera av
paragraferna för att det ska vara lättare att tolka bestämmelserna och för att den praktiska
hanteringen vid ansökningar ska bli korrekt.
Tillägg i bestämmelserna är angivna med gulmarkeringar. Borttagen text är markerad med
överstrykning.

Ekonomisk påverkan
Förändringen av bestämmelserna kan ge ekonomiska konsekvenser eftersom förslaget
innebär en lägre ekonomisk ersättning med anledning av att samordning med
förvärvsinkomster föreslås ska ske redan från år ett.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §191, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Bergmann (Mp) yrkar på att återremittera ärendet för att se över förslaget i sin
helhet.

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

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
HR-funktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 191 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
2022 KS/2021:521
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL
18.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av 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
Arvodesberedningen har inför ny mandatperiod arbetat med arvodesreglementet för
förtroendevalda i Tranemo kommun. Beredningen har samtidigt haft i uppdrag att se över
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18”.
Bestämmelserna har setts över och föreslås justeras gällande det ekonomiska
omställningsstödet. Förslaget innebär att ekonomiskt omställningsstöd ska
samordnas/minskas med förvärvsinkomst redan från år ett. År två och tre ska
omställningsstödet dessutom minskas med ett prisbasbelopp per år efter att samordning har
skett.
Bestämmelserna har även kompletterats med flera tillämpningsanvisningar till flera av
paragraferna för att det ska vara lättare att tolka bestämmelserna och för att den praktiska
hanteringen vid ansökningar ska bli korrekt.
Tillägg i bestämmelserna är angivna med gulmarkeringar. Borttagen text är markerad med
överstrykning.

Ekonomisk påverkan
Förändringen av bestämmelserna kan ge ekonomiska konsekvenser eftersom förslaget
innebär en lägre ekonomisk ersättning med anledning av att samordning med
förvärvsinkomster föreslås ska ske redan från år ett.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

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

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
HR-funktionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-10

§ 38 Motioner och medborgarförslag under beredning 2022 KS/2022:94
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Noterar informationen.

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

Ärendet
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och
motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige.
Vid avstämning 2022-02-16 finns det fyra motioner och elva medborgarförslag under
beredning.
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och
medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av
motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att
kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att
informationen givits.
Vid avstämningsdatumet finns det en motion och tre medborgarförslag som har passerat
gränsen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-16
Motioner 20220216
Medborgarförslag 20220216
Motioner och medborgarförslag som passerat 1-årsgränsen

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

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-03-10

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare
Datum: 2022-02-16
Dnr: KS/2022:94

Tjänsteskrivelse om motioner och medborgarförslag
under beredning 2022
Förslag till beslut
•

Noterar informationen.

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

Ärendet
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna
medborgarförslag och motioner. Detta ska göras två gånger om året till
kommunfullmäktige.
Vid avstämning 2022-02-16 finns det fyra motioner och elva medborgarförslag
under beredning.
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av
motioner och medborgarförslag under beredning redovisas vad som
framkommit i beredningen av motioner och medborgarförslag vars
beredningstid kommer passera 1års tid, samt att kommunfullmäktige får
möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att informationen
givits.
Vid avstämningsdatumet finns det en motion och tre medborgarförslag som har
passerat gränsen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-16
Motioner 20220216
Medborgarförslag 20220216
Motioner och medborgarförslag som passerat 1-årsgränsen

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Kajsa Montan

Sanna Pihlajamäki Blomgren

Funktionschef

Utredare/Processekreterare

Följ upp ärenden (Tranemo kommun)
0  11  0  0  av 11 Ärende

Diarienummer Ärende

Status Uppdragsgivare Typ av ärende Startdatum Slutdatum Kommentar

Ansvarig
sektion

Ansvarig

2020:372

Medborgarförslag om hundrastgård i Grimsås

KF

Medborgarförslag 2020-09-21

2021-09-21

Avstämning
20210906

Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2020:499

Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för fältare och/eller
socialpedagoger på Tranängskolan

KF

Medborgarförslag 2020-10-12

2021-10-12

Avstämning
20210906

Lärandesektionen Christina
Josefsson

Återremitterat på
LU 20211021.
2020:589

Medborgarförslag om att kommunen hyr den kommande padelhallen ett par
timmar i veckan till högstadiets elever

KF

Medborgarförslag 2020-11-23

2021-11-23

Avstämning
20210906

Lärandesektionen Christina
Josefsson

Återremitterat på
LU 20211021
2021:313

Medborgarförslag om stoppljus i Uddebo

KF

Medborgarförslag 2021-05-10

2022-05-10

Avstämning
20210906

Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2021:370

Medborgarförslag om skatepark i Tranemo

KF

Medborgarförslag 2021-06-14

2022-06-14

Avstämning
20210906

Samhällssektionen Patrik
Westerlund

2021:443

Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen

KF

Medborgarförslag 2021-09-20

2022-09-20

2021:442

Medborgarförslag om trafik och säkerhet för skolbarn

KF

Medborgarförslag 2021-09-20

2022-09-20

2021:501

Medborgarförslag om markeringar på gång- och cykelbanor

KF

Medborgarförslag 2021-09-20

2022-09-20

2021:509

Medborgarförslag om papperskorgar i Länghem

KF

Medborgarförslag 2021-10-25

2022-10-25

2021:511

Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten i Tåstarp

KF

Medborgarförslag 2021-10-25

2022-10-25

2021:433

Medborgarförslag om Järnvägsgatan och Boråsvägen vid Länghemskolan

KF

Medborgarförslag 2021-10-25

2022-10-25

sida 1 av 1 (2022-02-16)

Samhällssektionen Patrik
Westerlund
Samhällssektionen Patrik
Westerlund
Samhällssektionen Patrik
Westerlund
Samhällssektionen Patrik
Westerlund
Samhällssektionen Patrik
Westerlund
Samhällssektionen Patrik
Westerlund

Följ upp ärenden (Tranemo kommun)
1  3  0  0  av 4 Ärende

Diarienummer

Ärende

Typ av ärende

Startdatum Slutdatum Kommentar

Ansvarig sektion

Ansvarig

2021:97

Motion giftfri miljö

KF

Motion

2021-02-08

2022-02-08

Avstämning 20210906

Samhällssektionen

Patrik Westerlund

2021:300

Motion om digitala infopoints

KF

Motion

2021-05-10

2022-05-10

Avstämning 20210906

Samhällssektionen

Patrik Westerlund

2021:619

Motion om tågtaxi

KF

Motion

2021-12-13

2022-12-13

Samhällssektionen

Patrik Westerlund

2022:69

Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet

KF

Motion

2022-02-07

2023-02-07

Status Uppdragsgivare

sida 1 av 1 (2022-02-16)

Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare
Datum: 2022-02-16
Dnr: KS/2022:94

Motioner och medborgarförslag som passerat 1-årsgränsen
Medborgarförslag som har passerat 1-årsgränsen
Det är fyra medborgarförslag som inte besvarats inom ett år från att de inkom.
Förvaltningen ska därför enligt beslut av kommunfullmäktige, 2015-04-27 §37,
redovisa vad som har framkommit under beredningen.

Motion om giftfri miljö (2021:97)
-

På KS 28/2.

Medborgarförslag om hundrastgård i Grimsås (2020:372)
-

På KS 28/2.

Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för fältare och /eller
socialpedagoger på Tranängsskolan (2020:499)
Medborgarförslag om att kommunen hur den kommande padelhallen ett par
timmar i veckan till högstadiets elever (2020:589)
-

Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-02-17

§ 25 Rapport enligt Lex Sarah KS/2022:50
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Noterar att anmälan enligt Lex Sarah har skickats till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av 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
Utredare för Lex Sarah har efter utredning kommit fram till att händelsen är ett allvarligt
missförhållande och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ärendet
Brukare som i samband med ankomst med taxi till en enhet blev avlämnad av chauffören
utanför enheten. Chauffören förvissade sig inte om det fanns personal i tjänst på enheten
eller ej. Efter 45 minuter återkommer samma taxichaufför för att hämta upp brukaren för
resa till annan enhet. Chauffören uppmärksammar då att brukaren är kvar utomhus och att
det inte finns någon personal i tjänst.
Konsekvensen av händelsen kunde blivit allvarlig om brukaren hade gått iväg från enheten.
Följande är genomfört för att liknande händelse inte ska inträffa igen:
Rutiner är förtydligade vad som gäller i samverkan mellan enheter. Förtydligande i
kontakten mellan personal och taxichaufför där kontakt ska ske via muntlig konversation
eller tydlig signal med exempelvis tummen upp från båda parter.
Förtydligande av rutin gällande frånvaro och bemanning

Ekonomisk påverkan
Oklart om detta har någon ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-24

Föredragning och debatt
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Marie Nors föredrar ärendet.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-02-17

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Ann-Marie Nors
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Datum: 2022-01-24
Dnr: KS/2022:50

Rapport enligt Lex Sarah
Förslag till beslut
•

Noterar att anmälan enligt Lex Sarah har skickats till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen.
Beslut ska alltid föregås av 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
Utredare för Lex Sarah har efter utredning kommit fram till att händelsen är ett
allvarligt missförhållande och anmäls därför till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).

Ärendet
Brukare som i samband med ankomst med taxi till en enhet blev avlämnad av
chauffören utanför enheten. Chauffören förvissade sig inte om det fanns personal
i tjänst på enheten eller ej. Efter 45 minuter återkommer samma taxichaufför för
att hämta upp brukaren för resa till annan enhet. Chauffören uppmärksammar
då att brukaren är kvar utomhus och att det inte finns någon personal i tjänst.
Konsekvensen av händelsen kunde blivit allvarlig om brukaren hade gått iväg
från enheten.
Följande är genomfört för att liknande händelse inte ska inträffa igen:
Rutiner är förtydligade vad som gäller i samverkan mellan enheter.
Förtydligande i kontakten mellan personal och taxichaufför där kontakt ska ske
via muntlig konversation eller tydlig signal med exempelvis tummen upp från
båda parter.
Förtydligande av rutin gällande frånvaro och bemanning

Ekonomisk påverkan
Oklart om detta har någon ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-24

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans

Status

Angela Madsen Jonsson

Ann-Marie Nors

Sektionschef

Utredare för Lex sarah

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

§ 5 Anmälningar om kränkningar till huvudman, LU 2021 KS/2021:27
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av 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
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande
paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor
och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning
som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare
sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter
läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de 15 anmälningar som inkommit sedan förra
utskottsmötet. 13 avser höstterminen och 2 gäller vårterminen.
Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2021-12-01—2022-02-07
Skolform

Utsatt
barn/elev

förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

pojke
flicka

Inblandad
e
10
5

9

barn/elev
personal
annan
vuxen

14
1

2

Typ av
kränkni
ng
fysisk
psykisk
muntlig

Diskrimineringsgrund
6
5
7

skriftlig

2

nej
ja

10
5

4

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna 2021-12-01—2022-02-07
Diskrimineringsgrunder
Ordförandes sign

Justerares sign

5
Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

2
2
1
1

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan i ärendet.

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är
reglerat i såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och
utredning av kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens
trygghetsarbete, sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn
och elever i verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-07

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Marit Ekstener
Datum: 2022-02-07
Dnr: KS/2021:27

Tjänsteskrivelse om anmälan av kränkning till huvudman
(Lärandesektionen)

Förslag till beslut
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till
huvudmannen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av 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
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i
skollagen. Följande paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”
Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat
till rektor och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om
kränkning som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas
endast utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden som
inkommit under läsåret efter läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de 15
anmälningar som inkommit sedan förra utskottsmötet. 13 avser höstterminen och
2 gäller vårterminen.

Vår ref: Marit Ekstener
Datum: 2022-02-07
Dnr: KS/2021:27

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2021-12-01—2022-02-07
Skolform

Utsatt
barn/elev

förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

pojke
flicka
9

Inblandad
e
10
5

barn/elev
personal
annan
vuxen

2

14
1

Typ av
kränkni
ng
fysisk
psykisk
muntlig

Diskrimineringsgrund
6
5
7

skriftlig

2

nej
ja

4

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna 2021-1201—2022-02-07
Diskrimineringsgrunder
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

5
2
2
1
1

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är.
Detta är reglerat i såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för
anmälan och utredning av kränkningar och diskriminering är en del av
Lärandesektionens trygghetsarbete, sammantaget syftar till att uppnå
trygghet och trivsel för alla barn och elever i verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-07

10
5

Vår ref: Marit Ekstener
Datum: 2022-02-07
Dnr: KS/2021:27

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Ämne: Avsägelse
Från: Larsson Stefan
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna; Brolin Anders
Mottaget: 2021-11-02 17:35:32
Tranemo 211102
Avsäger mig härmed med omedelbar verkan alla uppdrag som förtroendevald i
Tranemo kommun.
Det har varit en givande tid men ibland behöver man gå vidare i livet.
Stefan Larsson
Vänsterpartiet Tranemo
Skickat från min iPad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 280 Valärende - Avsägelse från Stefan Larsson (V) för samtliga
uppdrag KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Utser Jonas Blank (V) till ny ledamot i budgetutskottet.
Utser Stina Kajaso (V) till ny ersättare i lärandeutskottet.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av 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, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) föreslår att utse Jonas Blank (V) till ny ledamot i budgetutskottet och Stina
Kajaso (V) till ny ersättare i lärandeutskottet.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Kajasos (V) förslag. Förslaget
bifalles.

Beslutet skickas till
HR-funktionen
Hemsidan
Kanslifunktionen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 19 Valärende - Val av ny ersättare till Budgetutskottet KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Utser Jonas Blank (V) till ny ledamot i budgetutskottet.
Utser Stina Kajaso (V) till ny ersättare i lärandeutskottet.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av 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, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)

Beslutet skickas till
HR-funktionen
Hemsidan
Kanslifunktionen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 61 Valärende - Val av ny ersättare till Budgetutskottet KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•

Förslag på ersättare till budgetutskottet ges vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.

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

Ärendet
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.
Stefan Larsson (V) har blivit entledigad.
Vänsterpartiets plats som ersättare i budgetutskottet vakant och ska tillsättas.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)
KS §280, 2021-12-20
KS §19, 2021-01-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) ber om att få återkomma med kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

