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§ 71  Ansökan om bidrag till Tranemo kommunanställdas 
personalförening KS/2022:210 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Beviljar ett årligt bidrag på 100.000 kr till Tranemo kommunanställdas 

personalförening till föreningens verksamhet. 

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

Ärendet 
Tranemo kommunanställdas personalförening har inkommit med ansökan om bidrag på 
100.000 kr till föreningens verksamhet år 2022 och framåt. Tranemo kommun har årligen gett 
bidrag till föreningen och de senaste åren har bidraget uppgått till 100.000 kr. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan då medel finns avsatt i budget. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Ansökan om bidrag till Tranemo kommuns personalförening för år 2022 och framåt. 

Beslutet skickas till 
HR-funktionen 
Personalföreningen 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Lisbeth Lorentzson 
Kassör: Tranemo kommunanställdas personalförening 
Datum: 2022-04-19 
Dnr: KS/2021:378 
 
 

Tjänsteskrivelse om ansökan om bidrag till Tranemo 
kommunanställdas personalförening 2022 och framåt. 

Förslag till beslut 
• Beviljar ett årligt bidrag på 100.000 kr till Tranemo kommunanställdas 

personalförening till föreningens verksamhet. 

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

Ärendet 
Tranemo kommunanställdas personalförening har inkommit med ansökan om 
bidrag på 100.000 kr till föreningens verksamhet år 2022 och framåt. Tranemo 
kommun har årligen gett bidrag till föreningen och de senaste åren har bidraget 
uppgått till 100.000 kr. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan då medel finns avsatt i budget. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Ansökan om bidrag till Tranemo kommuns personalförening för år 2022 och 
framåt. 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
HR-funktionen 

Personalföreningen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
 

Status  
 

 

 

 

Linda Ruergård    Lisbeth Lorentzson 

HR-chef    Tranemo  
    kommunanställdas 
    personalförening 







 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-05-18 
Dnr: KS/2022:132 
 
 

Tjänsteskrivelse om valärende efter Anders Brolin (S) 

Förslag till beslut 
• Entledigar Anders Brolin (S) från uppdraget som ordförande i allmänna 

utskottet från och med 2022-06-01. 

• Utser XXX till ny ordförande i allmänna utskottet från och med 2022-06-
01. 

• Entledigar Anders Brolin (S) från uppdraget som ordförande i 
budgetutskottet från och med 2022-06-01. 

• Utser XXX till ny ordförande i budgetutskottet. från och med 2022-06-01. 

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

Ärendet 
Anders Brolin (S) har 2022-03-11 inkommit med en skrivelse där han begär att bli 
entledigad från följande uppdrag från och med 2022-06-01; 
Kommunstyrelsens ordförande, Ordförande allmänna utskottet, Ordförande 
budgetutskottet, Ordförande krisledningsnämnd, Ordförande 
överförmyndarnämnd, Vice ordförande samverkansnämnd 
arbetsmarknadsnämnd, Ledamot samverkansnämnd Personal, Vice ordförande 
samverkansnämnd IT, Ordförande Tranemo Forum AB, Ombud Västtrafiks 
bolagsstämma, Ombud Entreprenörsregionen, Ombud Kommuninvest 
föreningsstämma, Ombud Kommunassurans Syd AB, bolagsstämma, Ledamot 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Ledamot Tranemo Sjuk och 
understödsfond, Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond, Ledamot Stiftelsen 
Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation och Ledamot Edit Anderssons fond. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-09 att utse Driton Bilalli (S) till posterna i 
nämnd, bolag, samverkansnämnder och övriga. 
 



 
 
 
Kommunstyrelsen bör entlediga Anders Brolin (S) från posterna i utskotten samt 
utse ny ordförande i allmänna utskottet och budgetutskottet. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
HR-funktionen 
Ekonomifunktionen 
Kanslifunktionen 
Hemsidan 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef  Utredare/Processekreterare 



Ämne: Entledigande
Från: Brolin Anders
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna
Mottaget: 2022-03-11 13:02:54

Jag ber att få bli entledigad från mina uppdrag från och med 1 juni 2022 enl en bifogad lista 
Mvh
 
 
Anders Brolin
Kommunstyrelsens ordförande

Direkt: 0325 57 60 46 ●  Mobil: 073 148 32 67

Tranemo kommun
Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo                                                                         
Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo                                                                                        
www.tranemo.se  ●  Facebook: Tranemo kommun ●  Instagram: @tranemokommun                 
                          
 

http://www.tranemo.se/
https://www.facebook.com/Tranemokommun
http://instagram.com/tranemokommun
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§ 67 Valärende - Avsägelse från Anders Brolin (S) KS/2022:132 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Entledigar Anders Brolin (S) från och med 2022-06-01 från följande uppdrag; 
- Kommunstyrelsens ordförande 
- Ordförande krisledningsnämnd 
- Ordförande överförmyndarnämnd 
- Vice ordförande samverkansnämnd arbetsmarknadsnämnd 
- Ledamot samverkansnämnd Personal 
- Vice ordförande samverkansnämnd IT 
- Ordförande Tranemo Forum AB 
- Ombud Västtrafiks bolagsstämma 
- Ombud Entreprenörsregionen 
- Ombud Kommuninvest föreningsstämma  
- Ombud Kommunassurans Syd AB, bolagsstämma 
- Ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
- Ledamot Tranemo Sjuk och understödsfond 
- Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond 
- Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsfond 
- Ledamot Edit Anderssons fond 
• Ger valberedningen i uppdrag att bereda ärendet för val av samtliga poster nämnda 

ovan. 
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 
Anders Brolin (S) har 2022-03-11 inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad 
från följande uppdrag från och med 2022-06-01; 
Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande allmänna utskottet 
Ordförande budgetutskottet 
Ordförande krisledningsnämnd 
Ordförande överförmyndarnämnd 
Vice ordförande samverkansnämnd arbetsmarknadsnämnd 
Ledamot samverkansnämnd Personal 
Vice ordförande samverkansnämnd IT 
Ordförande Tranemo Forum AB 
Ombud Västtrafiks bolagsstämma 
Ombud Entreprenörsregionen 
Ombud Kommuninvest föreningsstämma  
Ombud Kommunassurans Syd AB, bolagsstämma 
Ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Ledamot Tranemo Sjuk och understödsfond 
Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond 
Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsfond 
Ledamot Edit Anderssons fond 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anders Brolin (S) 
Avsägelse Anders Brolin (S) - bilaga 

Beslutet skickas till 
Valberedningen 
Socialdemokraterna 

Status 
Pågående 
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§ 81 Valärende - Anders Brolin (S) KS/2022:132 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Utser Driton Bilalli (S) till ny ordförande i följande; 

- kommunstyrelsen från och med 2022-06-01. 
- krisledningsnämnden från och med 2022-06-01. 
- överförmyndarnämnden från och med 2022-06-01. 
- styrelsen för Tranemo Forum AB från och med 2022-06-01. 

• Utser Driton Bilalli (S) till ny ledamot i samverkansnämnd personal från och med 
2022-06-01. 

• Föreslår kommunfullmäktige, Svenljunga kommun att entlediga Anders Brolin (S) 
från sitt uppdrag som vice ordförande för samverkansnämnd arbetsmarknad från 
och med 2022-06-01. 

• Föreslår kommunfullmäktige, Svenljunga kommun att utse Driton Bilalli (S) till ny 
vice ordförande i samverkansnämnd arbetsmarknad från och med 2022-06-01. 

• Föreslår kommunfullmäktige, Ulricehamns kommun att entlediga Anders Brolin (S) 
från sitt uppdrag som vice ordförande i samverkansnämnd IT från och med 2022-06-
01. 

• Föreslår kommunfullmäktige, Ulricehamns kommun att utse Driton Bilalli (S) till ny 
vice ordförande i samverkansnämnd IT från och med 2022-06-01. 

• Utser Driton Bilalli (S) från och med 2022-06-01 till följande; 

- ombud för Västtrafiks bolagsstämma. 
- ombud för Entreprenörsregionen. 
- ombud Kommuninvest föreningsstämma. 
- ombud Kommunassurans Syd AB:s bolagsstämma. 
- ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

• Noterar informationen att Driton Bilalli (S) tillträder som ledamot från och med 2022-
06-01 i följande stiftelser; 

- Ledamot Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond 

- Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond 

- Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 

- Ledamot Edit Anderssons fond 
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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 
Anders Brolin (S) har 2022-03-11 inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad 
från följande uppdrag från och med 2022-06-01; 
Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande allmänna utskottet 
Ordförande budgetutskottet 
Ordförande krisledningsnämnd 
Ordförande överförmyndarnämnd 
Vice ordförande samverkansnämnd arbetsmarknadsnämnd 
Ledamot samverkansnämnd Personal 
Vice ordförande samverkansnämnd IT 
Ordförande Tranemo Forum AB 
Ombud Västtrafiks bolagsstämma 
Ombud Entreprenörsregionen 
Ombud Kommuninvest föreningsstämma  
Ombud Kommunassurans Syd AB, bolagsstämma 
Ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Ledamot Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond 
Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond 
Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 
Ledamot Edit Anderssons fond 
 
Kommunfullmäktige har 2022-04-11 gett valberedningen i uppdrag att bereda ärendet för av 
samtliga poster.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anders Brolin (S) 
Valberedningen §1, 2022-04-27 
Valberedningen §2, 2022-04-27 
Valberedningen §3, 2022-04-27 
Valberedningen §4, 2022-04-27 
Nominering Driton Bilalli (S) 
KF §67, 2022-04-11 

Beslutet skickas till 
Svenljunga kommun 
Ulricehamns kommun 
Hemsidan 
HR-funktionen 
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Kanslifunktionen 
Bolagsverket 
Västtrafik 
Entreprenörsregionen 
Kommuninvest 
Kommunassurans Syd AB 
Boråsregionen  
Ekonomifunktionen 

Status 
Avslutat 
 

 

 

 

 

 



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 
2022-04-25 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 111 Valärende - val av ny ersättare till budgetutskottet (V) 
KS/2021:572 

Kommunstyrelsens beslut 
• Ärendet bordläggs till 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 §91, 2022-03-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Brolin (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 

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

Status 
Pågående 

 
 

 

 

 

 

 





 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-04-13 
Dnr: KS/2022:186 
 
 

Tjänsteskrivelse om fyllnadsval efter Anna Letth (SD) i 
budgetutskottet 

Förslag till beslut 
• Beslutsatser ska stå i punktform inte i ”att”-satser 

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 
Anna Letth (SD) har, 2022-04-04 inkommit med en skrivelse om begäran om att 
bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
2022-04-11 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Anna Letth (SD) från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.  
I kommunstyrelsens reglemente star det följande “Ledamöter och ersättare i 
utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid 
som de invalts i styrelsen” vilket innebär att kommunstyrelsen därmed måste utse 
en ny ersättare till budgetutskottet efter Anna Letth (SD). 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-13 
Avsägelse från Anna Letth (SD) 
Protokollsutdrag KF 2022-04-11 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
HR-funktionen 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef  Utredare/Processekreterare 
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§ 24 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107 

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 nio anmälningar som inkommit sedan förra 
utskottsmötet.  

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-03-15—2022-04-13 

Skolform  Utsatt 
barn/elev 

 Inblandade  Typ av 
kränkni
ng 

 Diskriminerings
-grund 

 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Muntli
g 

1 Ja, Etnicitet 1 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Blandad 

2 Muntli
g 

1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/
Psykisk 

1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojkar 

3 Fysisk/
Psykisk

1 Nej 0 
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/Muntli
g 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojkar 

2 Fysisk/
Psykisk
/Muntli
g 

1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev 2 Fysisk 1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/ 
Psykisk 

1 Nej 0 

Gymnasium 
 

1 Elev/ 
pojke 

1 Personal 1 muntli
g 

1 Ja, Etnicitet 1 

Gymnasium 1 Elev/ 
pojke 

1 Elev/ 
Pojkar 

2 psykisk 1 Nej 0 

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-03-15—2022-04-13 

Diskrimineringsgrunder 0 
kön  
könsöverskridande identitet  
etnicitet 2 
funktionshinder  
sexuell läggning  
ålder  
religion  

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 2022-04-13 

Föredragning och debatt 
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet. 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Christoffer Waye 
Socialpedagog 
Datum: 2022-04-13 
Dnr: KS/2022:107 
 
 

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 nio 
anmälningar som inkommit sedan förra utskottsmötet.  

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-03-15—2022-04-13 



 
 
 

Skolform  Utsatt 
barn/elev 

 Inblandade  Typ av 
kränkni
ng 

 Diskriminerings-
grund 

 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Muntlig 1 Ja, Etnicitet 1 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Blandad 

2 Muntlig 1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Flicka 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/P
sykisk 

1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojkar 

3 Fysisk/P
sykisk/
Muntlig 

1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojkar 

2 Fysisk/P
sykisk/
Muntlig 

1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev 2 Fysisk 1 Nej 0 

grundskola 
f-6 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Elev/ 
Pojke 

1 Fysisk/ 
Psykisk 

1 Nej 0 

Gymnasium 
 

1 Elev/ 
pojke 

1 Personal 1 muntlig 1 Ja, Etnicitet 1 

Gymnasium 1 Elev/ 
pojke 

1 Elev/ 
Pojkar 

2 psykisk 1 Nej 0 

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-03-15—2022-04-13 

Diskrimineringsgrunder 0 
kön  
könsöverskridande identitet  
etnicitet 2 
funktionshinder  
sexuell läggning  
ålder  
religion  

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 2022-04-13 

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  
 

 

 

 

 

Christina Josefsson    Christoffer Waye 

Tf. Skolchef    Socialpedagog 



2022-05-20 

Kommunstyrelsen 
Tranemo Kommun 
514 80 Tranemo 

 

 

Initiativärende  

 
Den investeringsbudget som har lagts fram av majoriteten gällande Solbacken, kan vi 
inte få några garantier för att den håller. Historiskt sett, och med dyrköpt erfarenhet, 
konstaterar vi att slutnotan ofta landar betydligt högre än beräknat. Att då i ett kraftigt 
försämrat omvärldsläge och med kraftigt ökade priser göra stora investeringar utan att  
ta hänsyn till en ökad driftbudget måste anses oansvarigt. Driftbudgeten år 2023 är 
beräknad till 3,5 mnkr och nästan 14 mnkr för år 2024 som vi inte kommer undan om vi 
sätter spaden i jorden nu. 
 
Då Tranemo kommun har ett konstaterat ökat skuldberg, ett skenande ekonomiskt 
projekt med Solbacken samt en ofinansierad driftkostnad föreslår vi att kommunen 
avvaktar med uppstart av byggprojektet för att få kostnadskontroll. Vi ger förvaltningen  
i uppdrag att undersöka alternativ för att täcka nuvarande behov. 

 

Stephan Bergman (M) 

Kathleen Wireklev (M) 
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