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Plats Hantverksgatan i Svenljunga  Protokollet signeras digitalt 

Tid 09:00-10.00  

 

 

Närvarande Beslutande Tranemo   Beslutande i Svenljunga 

Lennart Haglund, (C) vice ordförande Dan Franzén (S)  

Anders Brolin (S)  Johan Björkman (M) 

     

Ersättare     

 Eva-Karin Haglund (S) via teams   

Stephan Bergmann (M) 

       

Övriga:               Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga §§ 1-6 

Carita Brovall, kommunchef Tranemo, via teams, §§ 1-6 

Patrik Harrysson, KSO Svenljunga, §§ 1-6 

Tobias Edoff, planeringschef, via teams, §§1-3 

Kajsa Montan, funktionschef, via teams, §§ 1-3 

Salman Chalhoub, ekonomichef Svenljunga, via teams, §§ 1-6 

Ulrica Engblom, ekonom Svenljunga, via teams, §§ 1-6 

Anne Steine, processekreterare 

     

Paragrafer § 1 - § 6 

 

 

Underskrifter 

Sekreterare  

 ………………………………………………………………………………… 

    Anne Steine  

Ordförande  

 ………………………………………………………………………………… 

    Lennart Haglund (C) 

Justerare   

 ………………………………………………………………………………… 

    Johan Björkman (M) 

 

     

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Samverkansnämnd Personal 

Sammanträdesdatum  2022-01-12  

Anslaget under tiden  2022-01-14—2022-02-07 

Plats för anslaget Kommunkontoret i Tranemo och kommunkontoret i Svenljunga 

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Tranemo 

 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag  

 

Underskrift  

 …………………………………………………………………………….. 

    Anne Steine  
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Tyst minut för Stefan Carlsson (S)  
För att hedra vår avlidna Stefan Carlsson (S), före detta kommunstyrelsens 

ordförande i Svenljunga kommun samt samverkansnämnden personals 

ordförande inleds sammanträdet med en tyst minut. 
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§ 1 Justerare  

Samverkansnämnd personals beslut 

• Utser Johan Björkman att justera protokollet  

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

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

inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

 

Ärendet 

Vid varje sammanträde ska en justerare utses att jämte ordförande justera 

protokollet 

 
 

  



SAMVERKANSNÄMND PERSONAL 

 

2022-01-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Beslut om medverkan för ny ordförande i  

samverkansnämnd personal.  

Samverkansnämnd personals beslut  

• Godkänner att Patrik Harrysson deltar på sammanträdet 2022-01-12.  

 
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 i både Tranemo och Svenljunga kommun har att välja ny 

ordförande efter Stefan Carlsson och Samverkansnämnd personal.  

Valet har gjorts i kommunfullmäktige i Svenljunga kommun. Tranemo kommun 

beräknar ta beslutet i kommunfullmäktige i februari. Samverkansnämnden tar 

därför ett särskilt beslut om deltagande för förslag till ny ordförande i 

samverkansnämnden. 
 

  



SAMVERKANSNÄMND PERSONAL 

 

2022-01-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 Internkontroll 2022 Samverkansnämnd personal 

PN/2022:13 

Samverkansnämnd personals beslut 

• Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag på internkontrollplan 

2022 till nästa möte utefter diskussion. 

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

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

inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Förvaltningen har att årligen utföra en intern kontroll ska för verksamheterna.  

Förslag på internkontroll 2022 för samverkansnämnden personal redovisas.  

Ärendet kommer formellt att beslutas på nästa samverkansnämnd personal. 

 

Föredragning och debatt 

Planeringschef Tobias Edoff och kanslichef Kajsa Montan föredrar ärendet och 

svarar på frågor. 

 

Status 

Pågående 
 

  



SAMVERKANSNÄMND PERSONAL 

 

2022-01-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Information om ny lönerevision 2022  

Samverkansnämnd personals 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 den årliga löneöversynen.  

Löneöversynen beräknas vara klar i slutet av mars. 

 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 

HR-funktionen 

 

Status 

Pågående  
 

  



SAMVERKANSNÄMND PERSONAL 

 

2022-01-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Ekonomi - uppföljning november  

Samverkansnämnd personals beslut  

• Noterar information  

 
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 ekonomisk prognos för november.  

November visade ett överskott med 200 tkr för samverkansnämnden personal.  

 

Föredragning och debatt 

Carita Brovall föredrar ärendet 

 

Status 

Pågående 
 

  



SAMVERKANSNÄMND PERSONAL 

 

2022-01-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Redovisning av delegeringsbeslut PN/2021:16 
• Godkänner redovisning av delegeringsbeslut mellan 2021-10-26-  

2022-01-03.  
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 

Samverkansnämnden Personal har beslutat att delegera viss beslutanderätt till 

HR-chef genom delegeringsordningen. En gemensam nämnd får uppdra åt en 

anställd i någon av de samverkande kommunerna att besluta på nämndens 

vägnar enligt kommunallagen. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden 

enligt kommunallagen. Delegeringsbeslut för perioden 2021-10-26—2022-01-03.  

redovisas nedan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-03 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Slutinstans 

Samverkansnämnd personal 

Status  

Pågående 

 

 

 
 


