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§ 120 Tillväxt Tranemo  

Kommunstyrelsens 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 pågående arbete i Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp Service till företagen. 

Föredragning och debatt 

Styrelseledamot för Tillväxt Tranemo Johan Kettil och verksamhetschef Manda Schillerås 

föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 121 Budget- och verksamhetsuppföljning T1 KS/2022:261 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner tertialuppföljning per sista april 2022.  

Kommunstyrelsens beslut 

• Ombudgeterar investeringar i den skattefinansierade verksamheten om 1,2 mnkr 

avseende verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022.  

• Ombudgeterar investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0 mnkr till 

Grimsås reningsverk, finansiering av detta sker genom sänkt investeringstakten för 

VA verksamhetsnära fram till 2024.  

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 upprättat tertialuppföljning per sista april avseende ekonomi-, personal- 

och verksamhetsuppföljning.  

Den ekonomiska prognosen uppgår till 34,3 mnkr i balanskravsresultat, att jämföra med 

budgeterade 20,0 mnkr. Sektionerna påvisar samlat ett positivt resultat på 1,6 mnkr.  

Tranemo kommun förväntas uppnå fyra av fem (prognos kan inte lämnas på samtliga fem 

mål) finansiella mål samt fyra av fyra verksamhetsnära mål. Den samlade bedömningen blir 

således att kommunen förväntas uppnå god ekonomisk hushållning vid årets slut.  

Ett antal investeringsprojekt behöver inom givna treårsramar omprioriteras enligt förslaget i 

rapporten. 
-Ombudgetera 1,2 mnkr på verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022. På totalen är 

kostnadsmassan oförändrad. 

-Ombudgetera 8,0 mnkr till Grimsås reningsverk, finansiering av detta föreslås ske genom att 

investeringstakten sänks för VA verksamhetsnära, vilket innebär att den totala budgeten för VA 2023-

2027 förblir oförändrad. 

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  

Investeringsbudgeten justeras enligt förslag till beslut i kommunstyrelsen: - Ombudgeterar 

investeringar i den skattefinansierade verksamheten om 1,2 mnkr avseende verksamhetsnära 

kostnader från 2024 till 2022 (nettoeffekten är plus minus lika med noll. Mer investeras 2022 

och mindre 2024).   
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- Ombudgetera investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0 mnkr till 

Grimsås reningsverk, finansiering av detta sker genom sänkt investeringstakten för VA 

verksamhetsnära fram till 2024 (nettoeffekten är plus minus lika med noll. Investeringen av 

Grimsås reningsverk blir dyrare motsvarande medans det årliga underhållet minskas med 

motsvarande. Vi kommer att behöva minska takten gällande ledningsrenoveringar och 

reinvesteringar på våra verk (utbyte av maskiner, pumpar mm) samt i vår maskinpark. Det 

är hanterbart, men vi riskerar att på sikt (10–15 år) skapa större kostnader.  

Beslutsunderlag 

BU §14, 2022-05-25 

Tjänsteskrivelse 2022-05-18 

Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning 1, 2022 

Sektionernas tertialrapporter (presentation BU) 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och HR-strateg Lillemor Blom 

föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Vice ordförande Lennart Haglund (C), Caroline Bergmann (Mp) och Johnny Letth 

(oberoende (SD)) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ombudgetera 2,3 miljoner kronor av 

kommunreserven varav 2,0 miljoner kronor ges till samhällssektionen, 0,2 miljoner kronor 

ges till lärandesektionen och 0,1 miljoner kronor ges till omsorgssektionen. 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på avslag till Haglunds (C) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Haglunds (C) yrkande med avslag mot bifall och finner att 

kommunstyrelsen avslår Haglunds (C) yrkande.  

 

Omröstning begärs.   

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för avslag av Haglunds (C) yrkande  

Nej-röst för bifall av Haglunds (C) yrkande 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för avslag mot 6 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att avslå 

Haglunds (C) yrkande.   
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 Omröstning 1 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

X   

Anders Brolin (S) X   

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 122 Preliminära budgetramar 2023–2025 KS/2022:262 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar bilagan ”Budget 2023–2025 för Tranemo kommun” med Allians för Tranemos 

följande tillägg- och ändringsyrkande; 

- Driftbudgeten fastställs enligt samverkanspartiernas förslag med de ändringar och tillägg som finns 

i Allians för Tranemos förslag.  

- Investeringsbudgeten fastställs enlig samverkanspartiernas förslag med de ändringar och tillägg 

samt uppdrag som finns i Allians för Tranemos förslag.  

- Vad gäller Investeringen ”Vård och omsorgsboende och förskola Solbacken tar vi Time out och 

anvisar inga medel i investeringsbudgeten. Innan det kan bli aktuellt att återuppta arbetet ska följande 

oklarheter redas ut: o Vilket är det långsiktiga behovet av platser för Vård och omsorgsboende i hela 

kommunen? o Förslaget bör arbetas igenom genom förenkling av byggnaden, kostnadseffektivisering 

av material och metodval, samt yteffektiva planlösningar.  

- Avtal med kapitalförvaltare ingås ej. Inga avsättningar för pensionsskulden görs 2023. 

- Lånestopp införs från 1 januari för kommunens egen verksamhet. Eventuella avsteg från detta 

beslutas av kommunstyrelsen i varje enskilt fall. Bolagen lånar som tidigare själva med kommunal 

borgen för byggnationer.  

- Utredningsuppdraget om hemtjänst antas. 

- Mål och indikatorer fastställs enligt samverkanspartiernas förslag med ändringar enligt bilagan.  

• Antar bilagan ”Finanspolicy 2023–2025” med beaktande av Allians för Tranemos 

förslag. 

• Antar bilagan ”Taxor Tranemo 2023”.  

• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %. 

• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av 

internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 

• Antar ärendet enligt nedan med ändringar utifrån Allians för Tranemos förslag.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Reservation 

Ordförande Anders Brolin (S), 2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S), Rosé Torkelsson 

(S), Rikard Strömberg (S), Caroline Bergman (Mp) och Göran Björk (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för sitt förslag.  

Ärendet 

Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  

• God ekonomisk hushållning  
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• Resultatbudget  

• Driftsbudget  

• Investeringsbudget  

• Låneramar & borgensförbindelser  

Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt 

tilläggsbudget 2022.  

 

Budgetberedning 

Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har 

behandlats från februari till maj.   

 

Ekonomi 

Årets resultat  

Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 22 mnkr 

2024: 35,5 mnkr 

2024: 35,5 mnkr 

 

Investeringsbudgeten  

Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 48 mnkr  

2024: 35 mnkr 

2025: 35 mnkr 

2026: 35 mnkr 

2027: 35 mnkr 

Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 15 mnkr  

2024: 15 mnkr 

2025: 15 mnkr 

2026: 15 mnkr 

2027: 15 mnkr 

Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 

samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av 

kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan 

åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år. 

 

Driftsbudget 

Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 767,1 mnkr 

2024: 782,7 mnkr 

2025:  804,9 mnkr 
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Kommunrevisionen 

Kommunrevisionen har inkommit med budgetäskanden som följer SKRs rekommendation, 

vilket är 1‰ av den totala budgeten. Äskandet ryms inom befintlig ram. 

 

Uppräkning/generell tilldelning 

Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande prisindex för 

kommunalverksamhet (februari), för 2023 är uppräkningen 2,9 %.  

 

Löneöversyn 

Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 

sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 3,4 % för 2023.  

 

PO-pålägg 

Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från 

2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och kompenseras sektionerna.   

Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 samt beslut avseende 

att pausa byggnation av omsorgsboende/förskola Solbacken görs nedan ramförändringar:  

 

Servicesektionen 

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, budget/skuldrådgivning från omsorgen 0,3 mnkr. 

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, höjda politiska arvoden 0,4 mnkr.  

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, digitala satsningar 0,4 mnkr.  

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, bemanningsenhet till omsorgen 1,1 mnkr. 

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, Officelicenser till sektionerna 1,1 mnkr.   

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 0,3 mnkr.  

 

Samhällsutvecklingssektionen 

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, ny skogspolicy 0,3 mnkr. 

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, prisökningar 1,2 mnkr. 

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Officelicenser 0,3 mnkr.  

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 0,6 mnkr. 

 

Lärandesektionen 

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, bitr. rektor, förstärkning barn/elevhälsa, 

timförändring, hyra paviljonger (gymnasiesärskola), deltidsbrandmanutbildning, 

familjecentral 3,7 mnkr.  

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning 3,5 mnkr.  

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 1,4 mnkr.  

 

Omsorgssektionen 

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, evakuseringsboende 1,3 mnkr.  

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Officelicenser 0,9 mnkr.  
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Kommunbidraget höjs permanent år 2023, bemanningsenhet från service 1,1 mnkr.  

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning 3,5 mnkr. 

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 1,4 mnkr. 

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, budget/skuldrådgivning från service 0,3 mnkr. 

 

Avfall  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

 

VA  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

 

Internränta 

Internräntan följer SKR:s rekommendationer.  

 

Skatter och bidrag  

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.   

 

Pensioner 

Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.  

 

Taxor 

Taxebilaga finns bilagt i ärendet.  

 

Underskott 

Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).  

Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids, om så inte 

sker ska underskott återställas inom en två årsperioder.   

 

Skattesats 

Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 

 

Borgensavgifter och avkastningskrav 

Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.  

Tranemo Forum AB  

Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.  

Avkastningskrav: 0,00 % 

Tranemobostäder AB  

Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.  

Avkastningskrav: 3,5% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 

avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 
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Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 

värdet på fastighetsinnehavet.  

Tranemo Utvecklings AB  

Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.  

Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 

avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 

Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 

värdet på fastighetsinnehavet. 

 

Nyupplåning och omsättning av lån  

Kommunstyrelsen och respektive bolag ges rätt att omsätta och uppta lån som förfaller till 

betalning samt nyupplåning inom nedan ramar.  

Kommunens lånetak uppgår till 500 mnkr.  

Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.  

Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr. 

Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr. 

Barnkonventionen  

Ärendet kan påverka barn ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Se ärendet i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-17 

Budget 2023-2025 

Taxebilaga 2023 

Finanspolicy 2022-2024 (gamla med ändringar) 

Finanspolicy 2022-2024 

Underlag budget revisionen 2023 

Allians för Tranemo Budget 2023 

Föredragning och debatt 

Ordförande Anders Brolin (S) föredrar samverkanspartiernas förslag och svarar på frågor.  

Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar Allians för Tranemos förslag och svarar på 

frågor. 

 

Vice ordförande Lennart Haglund (C), 2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S), Rosé 

Torkelsson (S), ordförande Anders Brolin (S), Göran Björk (S) och Johnny Letth (oberoende 

(SD)) deltar i debatt.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till budgetutskottets förslag. 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till allians för Tranemos förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att ”Driftbudgeten fastställs enligt 

samverkanspartiernas förslag med de ändringar och tillägg som finns i bilaga” med bifall mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs, 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för avslag till yrkandet 

Nej-röst för bifall till yrkandet 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 2 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

 X  

Anders Brolin (S) X   
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att ”Investeringsbudgeten fastställs enligt 

samverkanspartiernas förslag med de ändringar och tillägg samt uppdrag som finns i bilaga” med 

bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs, 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för avslag till yrkandet 

Nej-röst för bifall till yrkandet 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 3 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

 X  

Anders Brolin (S) X   

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att ”Investeringen Vård och omsorgsboende 

och förskola Solbacken tar Time out och anvisar inga medel i investeringsbudgeten. Innan det kan bli 

aktuellt...” med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Omröstning begärs, 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för avslag till yrkandet 

Nej-röst för bifall till yrkandet 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 4 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

 X  

Anders Brolin (S) X   

Beslutsgång 

Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag på att ”Avtal med kapitalförvaltare ingås ej. 

Inga avsättningar för pensionsskulden görs 2023” med bifall mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs, 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för avslag till yrkandet 

Nej-röst för bifall till yrkandet 
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Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 5 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

 X  

Anders Brolin (S) X   

Beslutsgång 

Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag på att ”Lånestopp införs från 1 januari för 

kommunens egen verksamhet…” med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 

yrkandet. 

Omröstning begärs, 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för avslag till yrkandet 

Nej-röst för bifall till yrkandet 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

Allians för Tranemos förslag.   
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 Omröstning 6 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

 X  

Anders Brolin (S) X   

Beslutsgång 

Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag på att ”Utredningsuppdraget om hemtjänst 

antas” med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Omröstning begärs, 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för avslag till yrkandet 

Nej-röst för bifall till yrkandet 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 7 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   
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Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

 X  

Anders Brolin (S) X   

Beslutsgång 

Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag på att ”Mål och indikatorer fastställs enligt 

samverkanspartiernas förslag med ändringar enligt bilaga” med bifall mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs, 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för avslag till yrkandet 

Nej-röst för bifall till yrkandet 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 8 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Göran Björk (S) X   
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Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

 X  

Anders Brolin (S) X   

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 123 Upphandling av Grimsås reningsverk - Byggentreprenör 

UPH/2022:21 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen om beslut är fattat om att ombudgetera investeringar i den 

avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0 mkr till Grimsås reningsverk. 
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 

Tranemo Kommun har genomfört en upphandling av ombyggnad Grimsås 

avloppsreningsverk med upphandlingsform delad entreprenad. Delområde BE resulterade 

inte i några inkomna anbud. 

Efter förhandling med Bjelkenfors har ett anbud lämnats som beställaren bedömer som 

kvalificerat och skäligt och ska tilldelas kontraktet.        

Ärendet 

Tranemo Kommun har genomfört en upphandling av ombyggnad Grimsås 

avloppsreningsverk med upphandlingsform delad entreprenad. Upphandlingen var 

uppdelad i BE, ME och EE. Anbud inkom på ME och EE, dock inga anbud på BE. Delområde 

BE avbröts därför avsikten att övergå till direktupphandling utan föregående annonsering. 

Kontrakt med ME och EE tecknas under förutsättning att kommande förfarande resulterar i 

en tilldelning som leder till att kontrakt kan tecknas med BE. 

Efter dialog med underlagshämtare framkom att flera avböjde att lämna anbud med hänsyn 

till rådande marknadssituation med osäkerhet kring bland annat stigande materialpriser. 

Med hänsyn till att ärendet att få till ett kontrakt med BE är brådskande inleddes förhandling 

med en entreprenör i syfte att få ett kostnadseffektivt anbud som ger trygghet för både 

beställare och entreprenör.     

Barnkonventionen  

Upphandlingen bedöms inte ha någon negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Anbudssumman överstiger budgeterade medel med 1,5 mnkr. Finansiering sker genom att 

nytt vattenverk Dalstorp och/eller ombyggnad Länghems reningsverk påbörjas senare vilket 

innebär att den totala investeringsbudgeten för VA 2022-2024 blir oförändrad. 

Kapitalkostnader för investeringen täcks via va-taxan.  
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Beslutsunderlag 

AU §67, 2022-05-05 

Tjänsteskrivelse 2022-05-05 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

KS/2021:180 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 124 VA-handlingsplan KS/2022:127 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar VA-handlingsplan för Tranemo kommun 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

Tranemo kommun har sökt statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att ta 

fram en strategisk VA-plan. Planen avser framtagande av en VA-översikt, riktlinjer och en 

VA-handlingsplan för kommunen. Planen är fram tagen enligt Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning. VA-handlingsplanen, som utgör fjärde steget i kommunens 

arbete med Strategisk Va-planering bygger på ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo 

kommun”, fastställd av kommunstyrelsen 2021-03-22 § 43.  Framtagandet av 

handlingsplanen har varit ett gemensamt förvaltningsövergripande arbete och är ett 

långsiktigt planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen. VA-

handlingsplanen har tre fokusområden. Dessa är VA-utbyggnad, åtgärdsbehov för att 

uppfylla ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun” samt implementering och 

tillämpning av strategisk planering. Planen är ett levande dokument och kommer följa 

kommunens framtida utveckling och översiktsplanering. Genomförande av planen har 

positiva och negativa ekonomiska konsekvenser. 

Ärendet 

Tranemo kommun har sökt statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att ta 

fram en strategisk VA-plan. Planen avser framtagande av en VA-översikt, 

(nulägesbeskrivning), riktlinjer och en VA-handlingsplan för kommunen. Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län har beviljat 240 000 kronor för framtagandet av en Strategisk VA-plan. 

Slutredovisning av arbetet har skett i en slutrapporteringsblankett daterad 12 november 

2021.  

En strategisk VA- planering fyller flera syften, främst bidrar den med en långsiktig planering 

och effektiv hantering av VA- frågor inom kommunens organisation, tillgodose invånarnas 

behov och minska miljöpåverkan från VA-sektorn. Ett strategiska vatten- och 

avloppsplaneringsarbete är ett bidrag till kommunens arbete för att Sverige ska nå de 

nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 

VA- planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 

VA-planering”, Rapport 2014:1. Vägledningen anger att en VA-plan ska tas fram genom ett 

förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrat samt ska kunna utgöra underlag 

för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 

”VA-Handlingsplan för Tranemo kommun” utgör fjärde steget i kommunens arbete med 

Strategisk Va-planering. Handlingsplanen bygger på ”Riktlinjer för vatten och avlopp i 
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Tranemo kommun”, fastställd av kommunstyrelsen  

2021-03-22 § 43.  Planen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från 

VA/Gata enheten, samhällsutveckling, strategiskt miljöarbete och Bygg- och 

miljöförvaltningen Gislaved-Tranemo. Arbetsgruppen har bearbetat och slutfört arbetet med 

VA-handlingsplanen baserat på underlag från Sweco Sverige AB.   

VA-handlingsplanen har tre fokusområden. Dessa är VA-utbyggnad, åtgärdsbehov för att 

uppfylla ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun” samt implementering och 

tillämpning av strategisk planering. 

VA-handlingsplanen är kommunens långsiktiga planering inom vatten- och 

avloppsförsörjning i hela kommunen det vill säga så väl allmänt vatten och avlopp som 

enskilt vatten och avlopp. Handlingsplanen är ett levande dokument och följer kommunens 

framtida utveckling och översiktsplanering. Planen uppdateras i samband med aktualisering 

av kommunens översiktsplan, vid större förändring i VA-planeringsarbetet och minst en 

gång under varje mandatperiod. 

VA-handlingsplan ligger tillgrund för framtida åtgärder. Handlingsplanen är framtagen för 

att uppnå målsättningen att upp nå en trygg, säker och klimatanpassad vattenförsörjning, 

dagvatten och avloppshantering för en hållbar kommun. Förvaltningen föreslår att ”VA-

handlingsplan för Tranemo kommun” antas. 

Barnkonventionen  

Enligt barnkonventionen har våra barn rätt till en bra miljö och ett bra dricksvatten. De är 

vår framtid. VA-handlingsplanen kommer att påverka barns rättigheter och hälsa positivt. 

Ekonomisk påverkan 

VA-handlingsplanen har långsiktiga och kortsiktiga åtgärder som kommer att ha både 

positiv och negativ ekonomisk påverkan för kommunen, innevånare och näringslivet. Ett av 

kommunens mål är 14 000 invånare 2035 enligt ”Vision och Strategisk plan för Tranemo 

kommun”. Det innebär bl. a. ökade utbyggnadskostnader för den allmänna VA-

försörjningen. Investeringskostnader för till exempel helt nytt avloppsreningsverk för 2 000 – 

10 000 personer uppskattas grovt till ca 25 - 100 miljoner kronor och helt nytt vattenverk till  

ca 5 – 20 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

AU §56, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-23 

VA-handlingsplan för Tranemo kommun exklusive bilagor 

Bilaga 1 Åtgärdslista 

Bilaga 2 Bedömning och klassificering av VA-planområden 

Bilaga 3 Konsekvensbedömning av VA-handlingsplanens genomförande 
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Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

VA-Handlingsplan 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 125 Riktlinjer för kommunens fordon KS/2021:564 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar uppdaterade Riktlinjer för kommunens fordon. 
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 

De riktlinjer för kommunens fordon som kommunstyrelsen antog 2017-11-06 § 254, behöver 

nu uppdateras. Förvaltningen har därför omarbetat dessa riktlinjer. 

Förvaltningen har, efter återremiss från AU § 52 2022-04-07, kompletterat riktlinjerna med en 

tydligare skrivning om krav på miljöbränsle samt målsättning när kommunens fordonsflotta 

ska vara fossilfri. 

Riktlinjerna reglerar anskaffning, användandet och avyttring av fordon i Tranemo kommuns 

verksamheter. Av riktlinjerna framgår att person- och godstransporter som sker med 

kommunens fordon ska ske med god ekonomi, minimerad miljöpåverkan samt god 

arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 

De tidigare riktlinjerna gällde bara fordon upp till 3,5 ton men de nu omarbetade riktlinjerna 

avser att gälla för kommunens samtliga fordon oavsett viktklass. 

Utifrån riktlinjerna kommer förvaltningen att ta fram rutiner för kommunens fordon som 

fastställs av förvaltningsledningen. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ påverkan ur barnrättsperspektivet. Det bör istället vara positivt 

för barn att kommunens fordon ska ha hög säkerhetsklassning och att förarna ska vara ett 

föredöme i trafiken med mera. 

Ekonomisk påverkan 

Revideringen av dessa riktlinjer kan påverka verksamheternas ekonomi negativt då 

inköpspriset av miljöfordon är högre än fossildrivna fordon samt att priset på alternativa 

bränslen (etanol och HVO100 diesel) är högre än ”vanliga” fossila bränslen. Dessa aspekter 

kommer tas med i framtida budgetarbete. 

Beslutsunderlag 

AU §70, 2022-05-05 

Tjänsteskrivelse 2022-04-20  

Protokollsutdrag AU § 52 
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Riktlinjer för kommunens fordon med ändringar markerade 

Riktlinjer för kommunens fordon 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 126 Bevarande-, utvecklings- och LISplan för Torpa/Hofsnäs 

KS/2021:560 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Reviderar inte bevarandeplanen utan inarbetar aktuella och väsentliga delar från den 

i kommande översiktsplanen för Tranemo kommun. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att ta fram en ny digital översiktsplan för hela Tranemo kommun pågår. 

Stora delar i den gamla bevarande-, utvecklings- och LISplan för Torpa/Hofsnäs, som antogs 

av Kommunfullmäktige 2015-10-26 § 138, har spelat ut sin roll och innehåller punkter som 

redan är åtgärdade. Destinationsutvecklingen/turism, Natura 2000, naturreservat och 

riksintressen föreslås istället integreras i den nya digitala översiktsplanen för hela Tranemo 

kommun. Förvaltningen föreslår därmed att Kommunfullmäktige upphäver bevarande-, 

utvecklings- och LISplanen för Torpa/Hofsnäs. 

Ärendet 

Bevarande-, utvecklings- och LISplan Torpa/Hofsnäs KS/2012:1221, som antogs av 

Kommunfullmäktige 2015-10-26 § 138, är i flera delar inaktuell. 

Förvaltningens arbete med att uppdaterar den övergripande översiktsplanen för hela 

Tranemo kommun pågår. Målet är att den bli klar för antagande 2024. 

Bevarande-, utvecklings- och LISplan för Torpa/Hofsnäs var modern då den antogs. Den 

innehåller flera punkter som till stor del är åtgärdade. Områden som Natura 2000, 

riksintressen och naturreservat och destinationen Torpa-Hofsnäs bör istället inarbetas i den 

övergripande digitala översiktsplanen för Tranemo kommun. Torpa-Hofsnäs är en av de 

största destinationerna i Tranemo kommun och är en av de viktigaste delarna att revidera in 

i den nya digitala översiktsplanen för hela kommunen. 

I mindre kommuner är det allt vanligare att slopa nya fördjupade planer och istället jobba 

mer aktivt i den övergripande översiktsplanen för hela kommunen.  

Då framtagandet av en bevarandeplan är kostsam och tidskrävande föreslår förvaltningen 

att aktuella och väsentliga delar från den gamla bevarandeplanen lyfts in i den övergripande 

översiktsplanen.  

Förvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige upphäver bevarande-, utvecklings- 

och LISplan för Torpa/Hofsnäs som antogs 2015 och beslutar att det inte görs någon 

revidering av den. 

Barnkonventionen  

Ingen barnrättslig påverkan.  
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Ekonomisk påverkan 

Förvaltningen sparar ca 0,5 mnkr i rena medel men även mycket tid utöver det genom att 

baka in de viktiga delar som behövs revideras från den gamla bevarandeplanen. Den nya 

digitala översiktsplanen effektiviserar kommunens planeringsunderlag både ekonomiskt och 

visuellt.  

Beslutsunderlag 

AU §61, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-17 

Bevarande-, utvecklings- och LISplan Torpa/Hofsnäs 2014 (KS/2012:1221) 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 127 Initiativärende - Plan Lockryd 1.0 KS/2022:33 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen.  

• Förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med institutionella markägare för dialog 

om eventuellt markköp i kommunen. 
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 

Det har kommit in ett initiativärende från Centerpartiet och Moderaterna i Tranemo 

kommun. Nedan frågor ställs i initiativärendet: 

1. Inventera tillgång på mark för bostäder, företag och egen verksamhet. Var finns 

attraktiv mark för olika ändamål.  

2. Vilka detaljplaner finns och vad kan byggas med kort starttid?  

3. Var behövs markköp? Och finns det annan kommunal mark att byta bort? Ska vi 

köpa skogsmark som dyker upp på marknaden för att använda som bytesmark?  

4. Hur bygger vi en organisation inom förvaltningen, och med samverkanspartners för 

att möta den efterfrågan på olika tjänster som uppstår?  

5. Vilken ekonomisk påverkan får det, och hur kan finansiering ske på kort och lång 

sikt? 

6. Hur jobbar de kommuner där likande projekt just nu genomförs, t ex i Västerbotten i 

och runt Skellefteå? 

 

Sammanfattning av ärendet: 

Tranemo kommun tar fram en ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan Länghem, har ökat 

samverkan med planenhet och inventerat gamla detaljplaner. Vi behöver ta höjd för en ny 

etablering i det befintliga arbetet. Samarbetet med planenhet i Gislaved behöver öka och 

därmed resurser vid en eventuell etablering i Lockryd. Boråsregionen har en fördel att ligga 

där vi ligger geografiskt men också att vi samverkat och tagit fram en site för hela regionen. 

Media har redan skapat en ökad efterfråga i Svenljunga, Tranemo och övriga 

kranskommuner. Det är en fördel att ta lärdom av exempel som Skellefteå. Än idag vet vi 

inte vad följderna av en batterifabrik kan bli.  

En av de största utmaningarna kommer att bli Trafikverket och utveckling av vår 

infrastruktur.  Det är viktigt att kommunen jobbar strategiskt enligt översiktsplan, köper in 

mark på ställen där vi pekat ut områden för vidare utveckling av industrier, bostäder, skola 

och service. Mer planering kommer att kräva fler kollegor som planarkitekter, administrativ 

hjälp, projektledning och investeringskostnader kopplat till ökat behov av infrastruktur. 
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Dialog och samverkan med grannkommuner, myndigheter, företag och föreningar är viktig i 

takt med att kommunen växer.  

Ärendet 

Förfrågan på en batterifabrik i Lockryd med sin position i Svenljunga kommun på 1 miljon 

m2 skulle innebära utmaningar och möjligheter för bostäder, infrastruktur och övriga 

verksamheter inom Tranemo kommun men också för företag och föreningar. Moderaterna 

och Centerpartiet i Tranemo kommun har ställt några frågor kopplat till en eventuell 

etablering i Lockryd.  

 

Nedan följer frågor från initiativtagarna följt av svar från förvaltningen.  

1. Inventera tillgång på mark för bostäder, företag och egen verksamhet. Var 

finns attraktiv mark för olika ändamål.  

Inventering av mark för bostäder och industrier sker löpande. Utifrån översiktsplanen, som 

visar kommunens viljeinriktning, jobbar förvaltningen fram nya detaljplaner för bostäder, 

industri och förskolor men också i form av att se över äldre detaljplaner. Fortlöpande lägger 

kommunen ut detaljplaner på ”story map”/lediga tomter och kommunens hemsida. Ur 

skolans och omsorgens synpunkt sker en samverkan genom lokalstyrgruppsmöten. Denna 

grupp behöver få in etableringsfrågan på sin agenda och börja diskutera vad en 

befolkningsökning kan innebära för omsorg och skola. Även strategiska markköp sker enligt 

översiktsplan och behov. I framtagandet av ny översiktsplan för hela kommunen samt 

fördjupad översiktsplan Länghem ser man över strategisk mark. Idag finns för få medel 

avsatta för strategiska markinköp. För att kunna växa och utveckla behövs en tjänst som 

jobbar med exploatering i översiktsplanens andemening, detta för att få fart på delar som 

markinköp, försäljning av mark, matchning med detaljplaner (gamla som nya) samt jämna 

avstämningar med planenheten i Gislaved.  

 

2. Vilka detaljplaner finns och vad kan byggas med kort starttid?  

Den goda samverkan med planenheten i Gislaved har gjort att Tranemo kommun på kort tid 

effektiviserat sitt arbete med nya detaljplaner där man planerar fram bostäder, skolor och 

industrimark i attraktiva lägen. Idag jobbar vi fram ca 8 detaljplaner/år. Att skapa efterfrågan 

och ta fram attraktiva planer är ett måste om kommunen ska växa och kunna följa det 

önskemål som finns på bostäder, service och välfärd. Det vill säga behov som en 

batterifabrik kan komma att skapa. 

Förvaltningen i samverkan med andra parter (Kommunalförbundet och omvärldsbevakning 

kopplat till andra liknande projekt) ponerar att en batterifabrik i Lockryd kommer att 

primärt påverka Länghem, Limmared och Tranemo. Detta då samtliga orter ligger 

strategiskt nära Lockryd längs RV 27. Även övriga orter i kommunen och andra närliggande 

kranskommuner kommer att påverkas beroende på sin närhet till ”siten” i Lockryd. 

Tranemo kommuns allmänna planering av industriområden börjar ta form på 

industriområdet Källsvedjan. Efterfrågan på industrimark har ökat sedan Lockryd nämnts i 

media. Industriområdet på Källsvedjan blir strategiskt viktig, men även andra 

detaljplanerade industriområden längs RV 27. Detta är ett måste för att erbjuda attraktiv 
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mark i takt med att intresset för Tranemo och Svenljunga redan ökat. I den nya 

översiktsplanen är det med fördel strategiskt att tänka och planera industrimark nära RV 27. 

Samverkan med Svenljunga kommun och övriga kommuner i Sjuhärad har ökat de senaste 

åren kring frågor om industrimark och bostäder.  

I samband med kartläggningen av gamla detaljplaner 2019 insåg förvaltningen att det inte 

fanns många gamla planer som låg attraktivt för bostäder. Utefter det togs en 

planprioriteringslista för detaljplaner fram (KS/2021:601) med syfte att kunna möjliggöra 

bostadsbyggande om 70-90 bostäder/år. 

För mer detaljerad information om lediga tomter, kommunal mark och industrimark 

hänvisas till kommunens webbplats:  https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-

och-bo/lediga-tomter/ samt https://www.tranemo.se/2020/10/industrimark/ 

 

3. Var behövs markinköp? Och finns det annan kommunal mark att byta bort? 

Ska vi köpa skogsmark som dyker upp på marknaden för att använda som 

bytesmark? 

Denna fråga regleras i översiktsplanen. Viktig mark att beakta är potentiell industrimark 

längs RV 27 samt framtagning av bostäder i sjönära lägen nära indragen infrastruktur. Svar 

på övriga frågor finns under fråga 1-2.  

 

4. Hur bygger vi en organisation inom förvaltningen, och med 

samverkanspartners för att möta den efterfrågan på olika tjänster som uppstår?  

Medias effekt av batterifabriken har redan idag skapat ett ökat intresse för Svenljunga 

kommun, Tranemo kommun och kranskommuner vilket gör att värdet på marken i 

närområdet troligtvis kommer att öka.  

Effekterna av en batterifabrik gör att förvaltningen kommer att behöva ett tillskott på minst 

en till planarkitekt för framtagandet av fler detaljplaner, en till administrativ tjänst som 

stöttar upp exploateringsärenden och övrig personal på samhällsutveckling samt extra 

utredningsmedel. 

Inom infrastruktur ser vi ett behov av en projektsamordnare som kan leda projekt samt 

eventuella investeringsmedel för infrastruktur och va-ledningsnät.   

Det finns samverkansgrupper på Kommunalförbundet som jobbar aktivt med etableringen 

av batterifabriken. (1) Svenljunga kommun och Borås kommuner är gruppen som jobbar 

strategiskt med framtagningen av detaljplan som beräknas ta 1-2 år. (2) Tranemo kommun är 

aktivt med i Business Region Borås (BRB) där samtliga Sjuhäradskommuner deltar (3) 

Tranemo och Svenljunga kommuner har täta dialoger kopplat till etableringen och hur det 

bland annat påverkar bostadsbebyggelse och industrietablering.  

Som nämnt ovan behövs mer medel som förvaltningen kan använda till markinköp om vi 

ska upprätthålla efterfrågan på attraktiv mark för industrier och bostäder men även andra 

potentiella fastigheter som kan omvandlas till exempelvis bostäder.  

 

5. Vilken ekonomisk påverkan får det, och hur kan finansiering ske på kort och 

lång sikt? 
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Förvaltningen behöver fortsatt arbeta strategiskt, omvärldbevaka och samverka över gränser 

för att bevaka behov. På kort sikt behövs mer resurser som planarkitekt, mer medel till 

utredningar, projektledare till infrastruktur, mer medel till markinköp samt administrativ 

hjälp. Se belopp under ekonomisk påverkan.  

 

Infrastruktur 

Skellefteå med sin stora etablering har kartlagt utmaningen om att få Trafikverket att jobba 

mer snabbfotat. Samma problem kommer troligtvis att uppstå i Boråsregionen och Tranemo 

kommun. Dialogen mellan Trafikverket och Tranemo kommun har ökat de senaste två åren 

men kommer behöva intensifieras. Det senaste året har även Tranemo och Gislaveds 

kommuner ökat sitt samarbete i att få Trafikverket region väst och region syd att 

kommunicera kring sina ÅVS:er (åtgärdsvalsstudier). Detta samarbete är viktigt för att jobba 

för en 2+1-väg mellan Tranemo och Gislaved och öppna upp för kompetensförsörjningen 

som efterfrågas av våra företag i Småland och Västra Götaland. Idag ser våra framgångsrika 

företag en stor utmaning i att få rätt kompetens. Arbetet med Kust-till Kustbanan och målet 

om att arbeta med hållbar utveckling är en del i arbetet då RV 27 ponerar att få ett kraftigt 

ökat trafikflöde om en batterifabrik etableras i Lockryd.  

Fler bostäder kräver även en utbyggnad av VA (vatten och avlopp). Viktigt är då att besluta 

och följa va-strategins intentioner i samråd med den nya översiktsplan som tas fram för hela 

Tranemo kommun. 

 

Elförsörjning 

Elförsörjningen är ännu en utmaning och möjlighet där Tranemo kommun kommer behöva 

jobba mer i samverkan med kommuner i Boråsregionen och kraftsamla över gränser inom 

elnätet. Förvaltningen på kommunen behöver bland annat planera mer utefter 

elförsörjningen, inventera behov och arbeta mer strategiskt i samverkan internt inom 

förvaltningen och med grannkommuner. Tranemo kommun behöver jobba vidare medvetet 

och operativt genom exempelvis laddinfrastruktur.  

 

6. Hur jobbar de kommuner där likande projekt just nu genomförs, t ex i 

Skellefteå? 

Skellefteå kommun hade tidigt utmaningar i framtagning av bostäder, välfärdsfrågor och 

service. I Skellefteå skedde inflyttningen av arbetare succesivt vilket innebar att det finns tid 

för planering av bostäder, välfärd och service. Trots det har det funnits en utmaning att följa 

med i efterfrågan. Idag har Skellefteås nya etablering en inpendling på ca 70 procent. Ca 500 

är nu anställda. Innan de når antalet anställda på 3 000 personer är det svårt att veta exakta 

konsekvenser. Viktiga element som Skellefteå noterat är att det behöver finnas ett bra utbud 

inom fritid och kultur samt att man jobbar över gränser för att få igång 

kompetensförsörjning med arbetsmarknadsenhet, företag, skola och övriga kommuner. Den 

absolut största utmaningen för Skellefteå är som nämnt samverkan med Trafikverket. Att 

ärenden ska ske snabbt samt en ökad förståelse för en större etablering.   
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Skellefteå har en annan geografisk förutsättning än Sjuhärad, Svenljunga och Tranemo. Rent 

strategisk ligger Sjuhärad bättre till om man ser till infrastruktur och närhet till andra orter. 

Fördelen med Boråsregionen och nätverket Business region Borås är det samarbete som 

tjänstepersoner jobbat fram, nämligen att erbjuda en ”site” från Sjuhärad. Detta ledde till den 

första förfrågan från Northvolt följt av Freyr.   

Ekonomisk påverkan 

En ny batterifabrik i Lockryd och ett tillväxtmål om att växa innebär ökade kostnader för 

Tranemo kommun inom kort. Det är svårt att förutse exakta kostnader. En uppskattning är 

att förvaltningen inom snar framtid behöver utöka med en planarkitekt, en till administrativ 

tjänst, en projektledare, och medel för utredningar med ett belopp på 2,2 mnkr. Utöver det 

kommer medel för markförvärv och investeringar för infrastruktur att uppstå vilka i 

dagsläget är svåra att förutspå.  

Barnkonventionen  

Ökad medvetenhet om planering för barn inför en kommande etablering kommer att ske. 

Detaljplanering för bostäder, skola, vård och omsorg tar automatiskt höjd för det 

barnrättsliga perspektivet.  

Beslutsunderlag 

AU §60, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-18 

Bilaga 1 Tranemo kommuns mark 

Bilaga 2 Kartläggning av obebyggd mark i detaljplanerade områden 2019 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ändra beslutet från ”markbyte” till 

markköp”.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande. 

Yrkandet bifalles. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

Stratsys 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 128 Utträde ur den ideella föreningen Västlänk KS/2022:145 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avslutar medlemskap i den ideella föreningen Västlänk. 
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 

För några år sedan gick Tranemo kommun med i den ideella föreningen Västlänk, som har 

till ändamål att genom samverkan: 

• Främja bredbandsutvecklingen i Västsverige 

• Understödja och utveckla medlemmarnas verksamheter; 

• Möjliggöra bättre nåbarhet och bättre tjänsteutbud till invånare och näringsliv inom 

medlemmarnas stadsnätområden; 

• Utgöra ett för medlemmarna aktivt nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte 

inom exempelvis marknadsföring, nätutbyggnad, avtal och juridik, samt drift och 

teknik i syfte att stärka medlemmarnas verksamhet och konkurrenskraft;  

• Bedriva aktiv omvärldsbevakning i syfte att skapa en  

kunskap om omvärlden bland medlemmarna; 

• Företräda medlemmarnas intressen gentemot branschen, myndigheter och andra 

intressenter; 

• Vara en regional samarbetspart till Svenska Stadsnätsföreningen; 

• Fungera som en brygga mellan Netwest och medlemmarna då behov uppstår 

 

Åren har gått och funktionen för föreningen berör inte Tranemo kommun längre på det sätt 

som den gjorde när kommunen gick in i medlemskapet. Västlänk är mer inriktade mot 

stadsnät. 

Dialog har förts och förs med föreningen som heller inte ser någon samverkansvinst för 

Tranemo kommun att vara medlem. Däremot står dörren öppen om Tranemo kommun vill 

återgå i medlemskap.  

Med anledning av ovan ser förvaltningen ingen idé i att vara kvar i föreningen och föreslår 

därmed utträde ur den ideella föreningen Västlänk. Den årliga medlemsavgiften är 10 000 

kronor. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  
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Ekonomisk påverkan 

Tranemo kommun gör en besparing på medlemsavgiften om 10 000 kronor årligen genom 

att inte vara medlem i föreningen Västlänk. 

Beslutsunderlag 

AU §63, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Stadgar för den ideella föreningen Västlänk 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 129 Delrapport - nyanländas lärande KS/2020:587 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner delredovisningen för Nyanländas lärande. 
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 

Bakgrund: Skolverket har på uppdrag av regeringen erbjudit ett antal kommuner 

”insatser för att stärka huvudmannen i att erbjuda nyanlända barn och elever samt barn och 

elever med annat modersmål än svenska en utbildning med hög kvalitet” Tranemo kommun 

har utifrån socioekonomiska faktorer och att kommunen har en stor andel flerspråkiga barn 

och elever i sina verksamheter blivit erbjuden att delta i insatserna.  

Våren 2021 gjordes en nulägesanslys i samarbete med processtödjare från Skolverket hur det 

såg ut i Tranemo kommun gällande flerspråkiga barn och elevers måluppfyllelse. Utifrån 

tidigare kvalitetsrapporter och de workshops som gjordes vårterminen 2021 i 

Lärandesektionens verksamheter identifierades följande två utvecklingsområden, Styrning 

och utveckling av verksamheten och Undervisning och lärande. För insatsernas har ett 

statsbidrag beviljats och beräkning av vad de olika insatserna beräknas kosta. Under 

projektet ska två delredovisningar lämnas in i december månad 2021 och 2022. I februari 

2024 ska hela projektet redovisas i en slutredovisning. Delredovisningen godkändes av 

Skolverket med vissa påpekande som redovisas i ärendebeskrivningen.  

Ärendet 

Delredovisning 1 2021-12-15 

December 2021 gjordes den första delredovisningen till Skolverket av hur de olika insatserna 

fortlöper. De olika insatserna är  

1. Styrning och ledning  

• Anställning av koordinator och det lokala teamets fortsatta arbete 

Första november påbörjade koordinator Annika Håkansson sin anställning i Tranemo 

kommun. Genom att koordinatorn kommit på plats har planering och dokumentation av 

insatserna påbörjas. Samordnaren har även utöver planering av insatser att se över hur man 
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kan organisera mottagandet av nyanlända elever och organiseringen av modersmålsstöd 

träffat modersmålslärare och studiehandledare i verksamheterna.  

Feedback från Skolverket den 23 februari 

Viktigt att ha med frågeställningarna under projektet och detta vill Skolverket att vi 

förtydligar till Delredovisning 2. 

Vad kommer kordinatorrollen att göra för skillnad för barnen och eleverna? Hur kan denna tjänst göra 

skillnad? Hur kan vi använda denna tjänst strategiskt när vi inte är med i projektet längre? 

Förvaltningen tillsammans med koordinator ser över nuvarande organisation, 

samarbetsmöjligheter med närliggande kommuner gällande modersmålslärare och 

studiehandledare.  

• Internt utvecklingsarbete inom förändringsledning och för förvaltningens 

ledningsgrupp 

Cheferna bestående av rektorer och sektionsledning deltar i Skolverkets utbildning för 

huvudmän och skolledare ” Att leda förändring”. Under hösten 2021 inleddes utbildningen 

med Planering för förändring, en synlig effekt är att gruppen har ökad kunskap om hur man 

använder effektkedjor för att systematisera och fånga det man vill förändra och uppnå.  

2. Undervisning och lärande 

Bakgrund till utvecklingsområdet är att kvalitetsrapporter från samtliga verksamheter visar 

att uppföljning och analys är bristfällig kring målgruppen nyanlända barn, elever med annat 

modersmål. Vidare finns inte modermålsstödjare och modersmålslärare i tillräcklig 

omfattning på våra skolor i vissa språk. Det saknar tid, organisation och kollegialt lärande 

kring hur man arbetar med att utveckla språk och sin interkulturella identitet. Därför har 

olika utbildningsinsatser inom området och verksamheten bestämts.  

• Lärstämma den 7 mars – Interkulturellt förhållningssätt med professor Jonas Stier  

• Samtalsledareutbildning i att leda kollegialt lärande gäller Lärandesektionens alla 

verksamheter. 

Gymnasieskolan har under hösten 2021 påbörjat samtalsledareutbildningen för 6 pedagoger 

som alla lett kollegialt lärande utifrån Skolverkets utbildningar i Läslyftet. Fokus har varit 

hur man utvecklar språket i olika ämnen. En synlig förändring är att de samtalsledarna 
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upplever sig säkrare på att leda sina kollegor då de verktyg och metoder för hur man leder 

utbildning. 

Förskolan och grundskolan påbörjar insatsen hösten 2022.  

• Flera språk i barngruppen 

All personal i förskolan deltar i Skolverkets modulutbildning ” flera språk i 

barngruppen”. Syftet är att få ökad kunskap om hur man möter barn med annat 

 språk än svenska. Ta del av forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla den 

egna verksamheten.  

Insatsen påbörjas hösten 2022.  

• Språkutvecklande arbetssätt för alla undervisande personal i grundskolan och 

grundsärskolan 

Syfte är att personalen får ökad kunskap om hur man möter elever med annat 

modersmål än svenska och hur man arbetar språkutvecklande i alla ämnen för alla 

elever. 

Insatsen påbörjas hösten 2022.  

• Utbildning för modersmålsstödjare, studiehandledare och modersmålslärare inom 

samtliga skolformer. 

Syfte: Höjd kompetens hos modersmålstödjare, modersmålslärare och 

studiehandledare vad det innebär.  

Insatsen påbörjas hösten 2022.  

Feedback från Skolverket den 23 februari  

Inför delredovisning 2 som ska vara klar den 15 december 2022 vill Skolverket att vi 

funderar över 

 – vilka skillnader gör dessa insatser för våra barn och elever? 

- Bestämma vilka indikatorer vi behöver för att se dessa skillnader 
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- Hur ska vi få med elevernas röster? 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ påverkan. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen negativ påverkan. 

Beslutsunderlag 

LU §25, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-04-11 

Delredovisning 1 dec  

20220421 Uppföljning interkulturalitet  

20220325 Sammanfattning av gruppernas 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 130 Ersättning till fristående förskola och fritidshem 2022 

KS/2022:153 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer ersättningsbelopp per barn till fristående förskolor och fritidshem för 

kalenderåret 2022 enligt bilaga. 

 
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 

Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge ersättning till enskilda 

förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 

Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem 

får i kommunens resursfördelning. Ersättningen ska bygga på budgeten för 2022. 

Barnkonventionen  

Ärendet om ersättningsbeloppen säkerställer att barn på fristående förskolor och fritidshem 

får samma förutsättningar för utveckling m.m. som barn på förskolor och fritidshem i 

Tranemo kommuns regi. 

Ekonomisk påverkan 

De nya bidragsbeloppen innebär en minskad kostnad för ersättning till fristående förskolor 

och fritidshem i jämförelse med ersättningsnivåerna för år 2021. 

Beslutsunderlag 

LU §22, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-23 

Ersättning till fristående förskola-fritidshem 2022 

Föredragning och debatt 

Ekonom Sofie Öberg föredrar ärendet. 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Överklagandet ska vara skriftligt. 
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När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 

varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska undertecknas. 

OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 

Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 

beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 

överklagandet till Förvaltningsrätten. 

Din skrivelse måste ha kommit till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du fick 

del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 

Överklagandet skickas till: 

Tranemo kommun 

Lärandesektionen 

514 80 TRANEMO 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen 

Fyrklöverns förskola/fritidshem, Augustivägen 5, 514 40 Limmared, 

forskolechef.fyrklovern@gmail.com  

Prästkragens förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 53 Månstad, 

annakarin.ostling@svenskakyrkan.se  

Tranbärets förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 32 Tranemo, 

annakarin.ostling@svenskakyrkan.se   

Skogsduvans förskola/fritidshem, Mossebo Skoghem, 514 91 Tranemo, 

skogsduvan.mossebo@outlook.com 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Ersättning till fristående förskola-fritidshem 2022 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 131 Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2022 

KS/2022:154 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer ersättningsbelopp per elev till fristående grundskolor och förskoleklasser 

för kalenderåret 2022 enligt bilaga. 

 
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 

Enligt skollagen 2010-800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge ersättning till 

fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 

Tranemo kommun. 

Ärendet 

Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskoleklasser och 

grundskolor får i kommunens resursfördelning. Ersättningen bygger på budgeten för 2022. 

Barnkonventionen  

Ärendet om ersättningsbeloppen säkerställer att barn på fristående förskoleklass och 

grundskola får samma förutsättningar för utveckling m.m. som barn på förskoleklass och 

grundskola i Tranemo kommuns regi. 

Ekonomisk påverkan 

De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad för ersättning till fristående verksamheter 

vad gäller förskoleklass och grundskola vilket har tagits hänsyn till i budget 2022. 

Beslutsunderlag 

LU §23, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-23 

Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2022 

Föredragning och debatt 

Ekonom Sofie Öberg föredrar ärendet. 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Överklagandet ska vara skriftligt. 
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När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 

varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska undertecknas. 

OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 

Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 

beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 

överklagandet till Förvaltningsrätten. 

Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du 

fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 

Överklagandet skickas till: 

Tranemo kommun 

Lärandesektionen 

514 80 TRANEMO 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen 

SiS ungdomshem Lövsta, 610 74 Vagnhärad, lovsta@stat-inst.se 

SiS ungdomshem Brättegården, Brätte 166, 462 93 Vänersborg, brattegarden@stat-inst.se 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2022 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 132 Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för fältare och/eller 

socialpedagoger på Tranängskolan KS/2020:499 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget antas. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

 

Ärendet 

Daniel Brolin har 2020-10-03 lämnat ett medborgarförslag om att Skapa nya tjänster för 

fältare och/eller socialpedagoger på Tranängskolans mellan och 

högstadie för att göra ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att skapa en trygg miljö för att 

motverka våld, segregation och psykisk ohälsa. 

 

Förslagsställaren anser att för att eleverna ska uppnå goda resultat krävs en psykosocial 

insats i korridorer och skolgårdar för att skapa trygghet.  

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 210915 för att ge förslagsställaren tillfälle 

att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget mer att tillägga. 

 

Förvaltningen ser förslagsställarens förslag som väldigt framsynt och klokt. 

Lärandesektionen och Tranäng 7-9 hade som mål att införa en tjänst som specialpedagog på 

heltid from 2022 på Tranäng 7-9. Syfte var att skapa trygghet och studiero på skolan genom 

förebyggande och främjande insatser i elevgruppen. Insatserna skulle ske framför allt på 

lektionsfri tid för att kunna fånga upp elever i skolsvårigheter samt elever med problematisk 

skolnärvaro. Socialpedagogen skulle befinna sig ute bland eleverna för att skapa en relation 

och kunna fånga upp eleverna i ett tidigt skede. Socialpedagogen skulle även ha 

huvudansvaret för det förebyggande och främjande trygghetsarbetet samt arbetat med de 

kränkningar som uppstår på skolan.  

När förslaget lades fanns dessvärre inte ekonomi för att tillsätta denna tjänst. Under drygt ett 

år har Lärandesektionen jobbat med stora anpassningar och fått minska sin bemanning med 

ett femtiotal medarbetare och det ser inte bättre ut inför budget 2022. Ytterligare 

neddragningar måste ske. De insatser som måste prioriteras är undervisning, administration 

och ledning för att klara grunduppdraget.  

Ett stort antal barn i behov har ökat och sektionen prioriterar nu medel till en 

trygghetsperson på 100 % från och med mars 2022. 

Ekonomisk påverkan 

Finansiering sker inom budget. 
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Barnkonventionen  

Ett jakande beslut har en positiv påverkan för trygghetsarbetet för barn och elever. 

Beslutsunderlag 

LU §20, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelsen 2021-09-10 

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

Tranängskolan 

KF §99 inkomna motioner och medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Daniel Brolin 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 133 Årsbokslut Bengt Claessons minne 2021 

 KS/2022:137 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Årsbokslut för 2021 samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

 

Jäv  

Rose Torkelsson (S), Cecilia Valbrant (C) och Caroline Bergmann (Mp) anmäler jäv och deltar 

därmed inte i handläggningen av ärendet. Bo Haarala (S), Christoffer Andersson (C) och 

Gunilla Blomgren (L) ersätter.  

Ärendet 

Årsbokslutet för 2021 för Bengt Claessons minnesfond. Stiftelsens ändamål är att dela ut 

stipendier till studerande som kommer från Tranemo församling och som studerar på 

grundskola, gymnasieskola eller högskola/universitet. 

Kommunstyrelsen har sedan 2010 fått uppdraget att förvalta stiftelsen och en 

donationskommitté, bestående av sektionschefen för lärandesektionen och lärandeutskottet, 

vilket ansvar för den årliga utdelningen.  

År 2021 beviljades 34 elever stipendium, uppdelat på 16 högskolestuderande, 6 

gymnasieelever samt 12 grundskoleelever. Totalt utdelades det 274 000 kronor. 

Stiftelsens resultat för 2021 var 349 000 kronor och det totala egna kapitalet var 1 650 693 kr.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

LU §21, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Årsbokslut 2021 
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Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Kanslifunktionen 

Revisor 

Slutinstans  

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 134 Sommarlovsbusskort 2022 KS/2022:166 

Kommunstyrelsens beslut 

• Erbjuder ungdomar födda 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 som är folkbokförda i 

Tranemo kommun eller om folkbokföringskommun saknas för ungdomar med 

varaktigt boende i Tranemo kommun sommarlovsbusskort inom kommunen på 30 

dagar. 

• Distribuerar sommarlovsbusskorten via direktutskick. 
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 

• Erbjuda ungdomar födda 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 som är folkbokförda i 

Tranemo kommun eller om folkbokföringskommun saknas för ungdomar med 

varaktigt boende i Tranemo kommun sommarlovsbusskort inom kommunen på 30 

dagar 

• Kostnaden (busskort inkl. direktutskick) beräknas uppgå till 500 tkr 

• Finansiering sker inom Lärandesektionens ram 

Barnkonventionen  

Busskorten skapar likvärdighet för ungdomarna i kommunen.  

Ekonomisk påverkan 

Kostnaden för sommarbusskorten beräknas uppgå till 500 tkr och finansiering sker inom 

Lärandesektionens ram. 

Beslutsunderlag 

AU §62, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-29 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 135 Årsrapport fjärrvärme 2021 KS/2022:200 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner upprättade årsrapporter för fjärrvärme 2021. 
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 fjärrvärmelagen (2008:263) ska fjärrvärmeföretag inom sju månader från 

räkenskapsårets utgång redovisa årsrapporter till Energimarknadsinpektionen. Syftet med 

rapporteringen är att motverka en oskälig prissättning samt öka förtroendet hos kunderna. 

Förvaltningen har upprättat rapporter vilka ska godkännas av kommunfullmäktige innan de 

senast 31:e juli skickas till Energimarknadsinpektionen. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan enligt barnkonventionen. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §72, 2022-05-05 

Tjänsteskrivelse 2022-04-11 

Årsrapport 2021 

Drift- och affärsförhållanden 2021 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen, infrastruktur 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 136 Rekommendation att anta Färdplan Nära vård samt reviderat 

Hälso- och sjukvårdsavtal - Boråsregionen KS/2022:169 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tecknar avtal med Västra Götalandsregionen utifrån det reviderade hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

• Antar Gemensam färdplan för god och nära vård. 
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 

Boråsregionen ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande överenskommelser och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 

reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR. 

Boråsregionen ställer sig bakom förslaget till Gemensam färdplan länsgemensam strategi för 

god och nära vård och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om färdplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

En revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för 

regionen Västra Götaland och kommunerna har genomförts. Lagstiftningen ställer krav på 

att samverkan regleras i en överenskommelse. Förändringar i avtalet har gjorts med 

utgångspunkt att få avtalet att hålla över tid och med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 

utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 

förutsättningar för utveckling, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 

öka fram till 2030. 

VästKom och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har berett ärendena och 

rekommenderar kommunerna att ta beslut om färdplan samt teckna avtal. 

Ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtal 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 

samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från 

både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska 

samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 

avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  
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Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är 

navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och 

hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och 

överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att 

hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.  

 

I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan 

kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdavtalet med tillhörande överenskommelser läses som en helhet. I de fyra 

lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de avtalstexter som 

är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 

ansvarsfördelning:  

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. 

 

Färdplan för god och nära vård 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 

utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt 

prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 

förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 

behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 

genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan 

och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en 

gemensam målbild som visar färdriktningen.  

Barnkonventionen  

Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

I färdplanen framgår att barnkonventionens mål ska beaktas och i hälso- och 

sjukvårdsavtalet framgår att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 

bedömningar som rör barn. 

Ekonomisk påverkan 

Modellen för betalningsansvar är oförändrad. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
9b

29
3a

8a
-9

45
a-

49
48

-b
a2

b-
13

27
98

49
aa

cc



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-05-30 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 54 

 

I övrigt avser avtalet en förskjutning av resurser från specialistvård till primärvård. 

Konsekvenserna av denna förskjutning i ett längre perspektiv är i dagsläget svåra att 

bedöma. 

Beslutsunderlag 

OU §56, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-29 

Ordförandebeslut Boråsregionen, Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, 

2022-03-18 

Ordförandebeslut Boråsregionen, Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 

överenskommelser, 2022-03-18 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 

Hälso- och sjukvårdsavtal, reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 

länets 49 kommuner och region Västra Götaland. 

Rekommendation att anta Färdplan Nära vård samt reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal, 

2022-03-29 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Boråsregionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 137 Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:160 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner justering att verksamhetens budgetramar för 2022 sänks med 407 tkr och 

budgeterade intäkter på finanssidan sänks med 407 tkr. 
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 

Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per 

2021-12-31. I budget för 2022 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 56.634 tkr. 

Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2021-08-31 

ska sänkning ske med 407 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså 

sänkas med 407 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska sänkas i motsvarande 

mån med 407 tkr.   

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då 

budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 

Beslutsunderlag 

AU §64, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2021-12-31 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 138 Uppsiktsplikt, Tranemo Utvecklings AB 2021 TUAB/2022:5 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner att Tranemo Utvecklings AB under 2021 har bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna.   
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 kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala 

aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 

Lekmannarevisorerna bedömer att TUABs verksamhet i allt väsentlig har skötts på ett 

ändamålsenligt sätt, samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande.  

TUAB redovisar ett resultat efter skatt på 2,6 mnkr (2020: -1,3 mnkr), vilket är en kraftig 

förbättring jämfört året innan. Bolaget har under året riktat fokus både mot att växa och 

främja näringslivsutvecklingen men också mot att besluta om långsiktigt betydelsefulla 

strategier för bolagets framtid.  

Ett urval av händelser av väsentlig betydelse är:  

Byggnation lagerlokal till Nexans Sweden AB 

Lagerlokal på 3 000 kvm, 25 års hyrestid, teknologi för självkörande truckar. Byggkostnad 20 

mnkr (10 mnkr under ursprunglig projektbudget och 2 mnkr under den fastställda 

budgeten).  

 

Amorteringsplan och lån i egen regi 

Bolaget har under året arbetat fram och beslutat om en amorteringsplan. Bolagets 

låneportfölj har övergått från att hanteras via andra delar av koncernen till att på egen hand 

låna direkt från Kommuninvest 

 

Internkontroll & verksamhetsplan  

Bolaget har arbetat med nedbrytning av fullmäktiges mål samt fastställt internkontrollplan. 

 

Försäljning av fastighet 

Fastigheten Moghult 1:223 som är en lagerlokal har under året sålts till nya ägare som 

tillträder i början på januari 2022. Försäljningssumman kommer att redovisas på 2022 års 

resultat. 
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Återtagande av hyresrabatter 

Under 2020 gav bolaget ut ett antal hyresrabatter, delar av dessa är nu på väg att återtas 

vilket stärker bolagets kassa.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §73, 2022-05-05 

Tjänsteskrivelse 2022-04-19 

Årsredovisning TUAB 2021 – signerad 

Revisionsberättelse TUAB 2021 – signerad 

Granskningsrapport Tranemo Utvecklings AB 2021 

Bolagsordning-for-Tranemo-Utvecklings-AB 

Ägardirektiv-for-Tranemo-kommuns-bolag 

Protokoll Tranemo Utvecklings AB 2022-03-15 Bolagsstämma Signerat 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 139 Uppsiktsplikt, Tranemobostäder AB 2021 KS/2022:208 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner att Tranemo Forum AB under 2021 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt 

som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna.   
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 kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala 

aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 

Lekmannarevisionen bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i all väsentlighet har 

skötts på ett ändamålsenligt sätt, samt från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande.  

Tranemo Forum AB redovisar ett överskott år 2021 på 225 tkr (före koncernbidrag från 

Tranemo Utvecklings AB (366 tkr) är resultatet ett underskott på -141 tkr). Överskottet 

hämtar hem förra årets balanserade förlust om motsvarande 225 tkr. Bolagets kostnader 

består främst av finansiella kostnader och revisionskostnader.  
  

Revisionen har vid tidigare årsredovisningar uppmärksammat att det saknats nedbrytning 

av kommunfullmäktiges mål samt en internkontrollplan. Detta har under året åtgärdats.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §74, 2022-05-05 

Tjänsteskrivelse 2022-04-19 

Revisionsberättelse Tranemo Forum 2021 

Årsredovisning TFAB 2021 – signerad 

Bolagsordning-for-Tranemo-Forum 

Ägardirektiv-for-Tranemo-kommuns-bolag 

Protokoll TFAB 2022-03-31 BOLAGSSTÄMMA signerat 
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Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 140 Uppsiktsplikt, Tranemo Forum AB 2021 TFAB/2022:3 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner att Tranemo Forum AB under 2021 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt 

som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna.   
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 kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala 

aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 

Lekmannarevisionen bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i all väsentlighet har 

skötts på ett ändamålsenligt sätt, samt från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande.  

Tranemo Forum AB redovisar ett överskott år 2021 på 225 tkr (före koncernbidrag från 

Tranemo Utvecklings AB (366 tkr) är resultatet ett underskott på -141 tkr). Överskottet 

hämtar hem förra årets balanserade förlust om motsvarande 225 tkr. Bolagets kostnader 

består främst av finansiella kostnader och revisionskostnader.  
  

Revisionen har vid tidigare årsredovisningar uppmärksammat att det saknats nedbrytning 

av kommunfullmäktiges mål samt en internkontrollplan. Detta har under året åtgärdats.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §75, 2022-05-05 

Tjänsteskrivelse 2022-04-19 

Revisionsberättelse Tranemo Forum 2021 

Årsredovisning TFAB 2021 – signerad 

Bolagsordning-for-Tranemo-Forum 

Ägardirektiv-for-Tranemo-kommuns-bolag 

Protokoll TFAB 2022-03-31 BOLAGSSTÄMMA signerat 
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Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 141 Årsredovisning 2021, Sjuhärads kommunalförbund, 

Boråsregionen KS/2022:205 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning för år 2021. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Ordförande Anders Brolin (S) och vice ordförande Lennart Haglund (C) anmäler jäv och 

deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. Bo Haarala (S) och Christoffer Andersson 

(C) ersätter.  

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 

samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda och Varbergs. Förbundet bedriver bland annat verksamhet 

inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att främja samverkan 

mellan medlemskommunerna.  

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är något 

lägre än år 2020. De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt 

resultat om knappt 1 000 tkr vilket beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr. Välfärd och 

kompetens som redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr som beror på att medarbetare från 

verksamheten arbetat i projekt som därmed finansierats av regionala och nationella medel. 

Navet science center redovisar ett negativt resultat om 1 700 tkr där en del av underskottet 

härrör till driften. De minskade intäkterna till följd av pandemin har balanserats genom 

kostnadsreducerande åtgärder samt alternativ finansiering.  

Revisorerna bedömer att rapporten i huvudsak uppfyller lagstiftarens krav och RKRs 

rekommendationen. Av granskningen har det inte framkommit några väsentliga avvikelser 

från god redovisningssed. Resultatet bedöms i huvudsakvara förenligt med de mål som 

direktionen beslutat om.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Bilaga 1 Protokollsutdrag § 8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

Bilaga 2 Årsredovisning 2021 med bilagor, Boråsregionen 

Bilaga 3 Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021, Boråsregionen 

Bilaga 4 Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021, 

Boråsregionen 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Sjuhärads samordningsförbund 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 142 Årlig redovisning av partistöd 2021 KS/2022:142 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner samtliga partiers redovisningar av användandet av partistöd för 2021. 

• Betalar ut partistöd till samtliga partier enligt beslutade regler. 

• Förvaltningen får i uppdrag att revidera ”Regler för partistöd” med reglering om 

partistöd till partier som har politiska vildar på sina mandat. 
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 

Redovisningen av utbetalt partistöd ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen 

senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen 

ska avse perioden 1 januari till 31 december föregående år och visa att partistödet använts 

för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen 

ska även en granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare. 

Om ett parti inte har lämnat in en redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen 

inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigad till partistöd för nästkommande 

år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget 

partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler.  

Följande underlag efterfrågas i samband med redovisningen från alla partier, 

- Granskningsrapport av utsedd granskare 

- Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning) 

Protokollsutdrag som visar: 

- Vald styrelse 

- Valda revisorer 

- Föreningens firmatecknare 

- Föreningens Bg/PG-nummer 

- Utsedd granskare 

I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 31 § andra och tredje stycket anges ” En av mottagaren 

utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 

mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas i 

redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 

redovisningen och granskningsrapport enligt första och andra stycket.” 

Redovisningarna har nu granskats av förvaltningen och begäran om komplettering har 

skickats ut. Efter komplettering ser redovisningen ut som följer, 

Centerpartiet 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

Socialdemokraterna 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering (2022-

04-01) med protokoll som visar vald styrelse, valda revisorer och utsedd granskare.  
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Kristdemokraterna 

Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

 

Liberalerna 

Saknar underlagen; protokollsutdrag som visar föreningens firmatecknare och 

protokollsutdrag som visar utsedd granskare. 

Kompletterat mejlledes med namn. 

Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

 

Moderaterna 

Saknar protokollsutdrag som visar utsedd granskare. 

Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

 

Miljöpartiet de gröna 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

 

Vänsterpartiet 

Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

 

Sverigedemokraterna 

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

Komplettering (2022-04-05) med granskningsrapport. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Godkänd redovisning generar utbetalt partistöd. 

Beslutsunderlag 

AU §65, 2022-04-21 

Tjänsteskrivelse 2022-03-31 

Regler för partistöd 

Samtliga partiers redovisning 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Samtliga gruppledare 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 

 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
9b

29
3a

8a
-9

45
a-

49
48

-b
a2

b-
13

27
98

49
aa

cc



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-05-30 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 67 

 

§ 143 Ansökan om bidrag till Tranemo kommunanställdas 

personalförening KS/2022:210 

Kommunstyrelsens 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 

AU §71, 2022-05-05 

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  

Avslutat 
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§ 144 Valärende - Anders Brolin (S) KS/2022:132 

Kommunstyrelsens beslut 

• Entledigar Anders Brolin (S) från uppdraget som ordförande i allmänna utskottet 

från och med 2022-06-01. 

• Utser Driton Bilalli (S) 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 Driton Bilalli (S) 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 

Avsägelse Anders Brolin – bilaga 

Avsägelse Anders Brolin (S) 
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KF §67 Valärende – Avsägelse från Anders Brolin (S) 

KF §81 Valärende – Anders Brolin (S) 

Beslutet skickas till 

HR-funktionen 

Ekonomifunktionen 

Kanslifunktionen 

Hemsidan 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 145 Valärende - Val av ledamot till budgetutskottet efter Stefan 

Larsson (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 §111, 2022-04-25 

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 
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§ 146 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet efter Anna Letth 

(SD) KS/2022:186 

Kommunstyrelsens beslut 

• Uppdraget som ersättare i budgetutskottet för Sverigedemokraterna lämnas vakant.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

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) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johnny Letth (oberoende (SD)) ger förslaget att uppdraget ska lämnas vakant. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen på Letths (oberoende (SD)) förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

HR-funktionen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
9b

29
3a

8a
-9

45
a-

49
48

-b
a2

b-
13

27
98

49
aa

cc



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-05-30 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 73 

 

§ 147 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107 

Kommunstyrelsens 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 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

/Muntli

g 

1 Nej 0 

grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojkar 

2 Fysisk/

Psykisk

1 Nej 0 
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/Muntli

g 

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 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 148 Initiativärende - Avvaktande av uppstart byggprojekt Solbacken 

- Moderaterna KS/2022:265 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen beslutet § 122 (2022-05-30) att investeringen av vård- och 

omsorgsboende och förskola Solbacken tar time out.  
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 

Moderaterna har inkommit med ett initiativärende som lyder; 

 

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. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende Solbacken 

Status 

Avslutat 
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§ 149 Information från förvaltningen KS/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner förvaltningens 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. 

Förvaltningens information till kommunstyrelsen 

Ukraina  

Den 23/5 (senaste uppgiften vi har) återfinns 34 personer från Ukraina i Tranemo kommun.    

Den 27 april sänkte Migrationsverket prognosen för hur många som beräknas söka skydd i 

Sverige, men betonar samtidigt att läget är osäkert. Enligt det uppdaterade huvudscenariot 

kan 80 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige fram till årsskiftet, att 

jämföra med 76 000 fram till halvårsskiftet i tidigare bedömning.  

Den 29 april rapporterade Länsstyrelsen länets förslag på fördelningstal till 

Migrationsverket. I mitten av april presenterade Migrationsverket ett förslag till 

fördelningstal som ska ligga till grund för myndighetens fördelning av boenden för 

skyddssökande från Ukraina. Fördelningen mellan kommuner bygger på befolkningsstorlek, 

arbetsmarknad och övriga mottagande av asylsökande och skyddsbehövande. Det som sker 

nu är att Migrationsverket ska fatta beslut om fördelningstalen. Därefter kommer 

Migrationsverket att anskaffa nya boendeplatser för skyddsbehövande, med fördelningstalet 

som målbild. Syftet är att åstadkomma en jämn fördelning av boendeplatser mellan 

kommunerna.   

Förvaltningen har senaste veckorna intensivt försökt upprätta kontakt med Migrationsverket 

för att få tilldelat den kontaktperson som sedan tidigare har utlovats kopplat till boenden. 

Kontaktpersonen är en nyckel för oss i Tranemo kommun för att kunna upprätta erforderliga 

avtal för boenden i kommunal regi. Detta går fortfarande trögt och en kontaktperson är ännu 

inte kommunicerad från Migrationsverket.   

Konferenser, seminarier och nätverk  

Förvaltningen har på olika sätt senaste tiden deltagit i olika former av konferenser, 

seminarier och nätverk.  

Seminarium om hållbara livsmiljöer 

I mitten av maj deltog förvaltningen, i form av vår kulturchef, på ett seminarium om hållbara 

livsmiljöer arrangerat av Science Park Borås, Centrum för välfärdsstudier samt Centrum för 

kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås. Vid detta tillfälle presenterade Tranemo 

kommun tre platsutvecklingsprojekt, dessa är Glasets hus, Centralen och kommunpoeten. 

Perspektivet var social hållbara projekt där civilsamhället, näringsliv och det offentliga 

samverkar för hållbar samhällsutveckling. Vi kan konstatera att många prata positivt om 

Tranemo kommun och ser kommunen som progressiv.      
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Folkhälsokonferens 

Förvaltningen, i form av vår folkhälsostrateg, var med och planerade den årliga 

folkhälsokonferensen som gick av stapeln 13 maj. Sjuhärads kommuner deltog vid detta 

tillfälle med både tjänstepersoner och politiker. Temat för konferensen var samverkan för att 

främja skolnärvaro och skapa goda förutsättningar för fullföljda studier. Tranemo kommun 

bidrog med en del av innehållet för dagen i form av att berätta om vårt PIF-arbete, som 

återfinns inom lärandesektionen.  

 

Digitaliseringsdagarna  

Representanter från förvaltningen deltog på digitaliseringsdagarna i Stockholm i början av 

maj. Temat för årets konferens var ”hackad”, inspirerat av SVT:s programserie där fyra 

hackare får i uppdrag att ta sig in och ta över företag och privatpersoners konton och 

nätverk. På digitaliseringsdagarna fanns ett seminarieinslag om vårt arbete med digitala 

lärresurser (som blivit nationellt uppmärksammat), som vi genomfört tillsammans med 

Ulricehamns kommun.  

 

Nätverksträff bostadsbolag  

Förvaltningen, i form av trygghetssamordare, tillsammans med våra kommunpoliser deltog 

på Tranemo bostäders nätverksträff för kommunala bostadsbolag runt om i Sjuhärad i 

mitten av maj, som i år anordnades av Tranemo bostäder. Där presenterade förvaltningen 

vårt EST-arbete (effektiv samordning för trygghet) och fördelar med den goda samverkan 

som återfinns inom koncernen kopplat trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor.   

Renovering av Tranemosalen  

Renovering av Tranemosalen pågår. Kök, vitvaror, möbler, nytt system för ljud och bild och 

andra inventarier är beställda. Håltagning för el, vatten, värme och avlopp påbörjas vecka 22 

och följs av måleriåtgärder. Hela renoveringen följer tid och budgetplan. 

Information i korthet  

• Tillgänglighetsanpassningen av badplatsen i Dalstorp är på väg att slutföras och är 

troligen färdigställd vecka 23. 

Förvaltningen väntar på besked om dispens från strandskyddsreglerna för att kunna 

sätta upp ett permanent hopptorn vid Visens badplats. 

• En funkisfestival äger rum på Glasets Hus i Limmared mellan den 30/5 - 3/6. Glasets 

Hus har ofta besök av grupper/skolklasser med funktionsvariationer och dessa besök 

upplevs som stimulerande och därför satsas det nu på denna festival. Festivalen är ett 

samarbete mellan föreningen och olika funktioner i kommunen, såsom kost, 

folkhälsa, LSS och kultur. 

• Kulturskolan har varit på turné under vecka 20 och haft en föreställning för alla barn 

i årskurs 1–6. Den 24 maj genomfördes också öppet hus där alla barn är inbjudna att 

komma och testa ämnen på kulturskolan.  
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• Vi har många besök på vårt attraktivt biblioteket. Ett författarbesök har ägt rum med 

Lars Wilderäng som efter besöket skrev positivt om Tranemo bibliotek i en tweet: 

”helt klart ett av de finaste biblioteken jag varit på, Tranemo nybyggda från 2020. 

Sjöutsikt också”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-30   

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 
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§ 150 Delegeringsbeslut KS/2022:13 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 

handlingar. 
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 

Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 

delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut BAB april 

Delegeringsbeslut Personal april 

Delegationsbeslut KS-UPH 2022-05-18 

Delegeringsbeslut ÄO april 

Delegeringsbeslut LSS april 

Delegeringsbeslut IFO april 

Delegeringsbeslut FN SoL april 

Delegeringsbeslut Färdtjänst april 

Delegeringsbeslut skolskjuts 2021-2022 

Delegeringsbeslut skolskjuts april/maj 2022 

Status 

Pågående 
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§ 151 Delgivningar KS/2022:12 

Kommunstyrelsens 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 

Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 

- Minnesanteckningar gemensamt KS Svenljunga-Tranemo 

- E-post information om Single Digital Gateway (SDG) 

- Information om SDG till kommuner 

- Boråsregionen Yttrande beredningsremiss lokaliseringsutredning 

- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-04-29 §30 

- Protokollsutdrag från styrelsen Södra Älvsborgs sammanträde 29e april 2022 

- Bilaga Lägesrapport – Projekt närsjukhus Skene april 2022 

- Protokollsutdrag §28 220429 Genomförande besöksnäringsstrategi Boråsregionen 

Status 

Pågående 
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§ 152 Utskottsprotokoll KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4 

Kommunstyrelsens 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 

Följande utskottsprotokoll delges kommunstyrelsen; 

- Protokoll LU 2022-04-21 

- Protokoll OU 2022-04-21 signerat 

- Protokoll OU 2022-05-19 signerat 

- Protokoll AU 2022-04-21 

- Protokoll AU 2022-05-05 

- Protokoll AU 2022-05-19 

- Protokoll BU 2022-04-19 signerat 

- Protokoll BU 2022-04-20 signerat 

- Protokoll BU 2022-05-25 

Status 

Pågående 
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§ 153 Nämndprotokoll KS/2022:12, PN/2022:14 

Kommunstyrelsens 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 

Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll; 

- Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo 2022-04-26 

- Protokoll samverkansnämnd Personal 2022-05-05 

Status 

Pågående 
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§ 154 Övriga protokoll KS/2022:12, TUAB/2022:1 

Kommunstyrelsens 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 

Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 

- Protokoll direktionen SÄRF 2022-04-22 

- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-04-29 

- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-04-29 §30 

- Protokoll TUAB 2022-05-18 signerat 

Status 

Pågående 
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§ 155 Avtackning 
Ordförande Anders Brolin (S) har avsagt sig uppdraget som kommunstyrelsens ordförande 

och avtackas av kommunstyrelsen. 

 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) vill tacka ordförande för denna tiden och önskar lycka 

till.  

 

Ordförande Anders Brolin (S) vill tacka alla förtroendevalda i kommunstyrelsen och 

förvaltningen för denna tid. 
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§ 120 Tillväxt Tranemo  


Kommunstyrelsens 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 pågående arbete i Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp Service till företagen. 


Föredragning och debatt 


Styrelseledamot för Tillväxt Tranemo Johan Kettil och verksamhetschef Manda Schillerås 


föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 121 Budget- och verksamhetsuppföljning T1 KS/2022:261 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner tertialuppföljning per sista april 2022.  


Kommunstyrelsens beslut 


• Ombudgeterar investeringar i den skattefinansierade verksamheten om 1,2 mnkr 


avseende verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022.  


• Ombudgeterar investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0 mnkr till 


Grimsås reningsverk, finansiering av detta sker genom sänkt investeringstakten för 


VA verksamhetsnära fram till 2024.  


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 upprättat tertialuppföljning per sista april avseende ekonomi-, personal- 


och verksamhetsuppföljning.  


Den ekonomiska prognosen uppgår till 34,3 mnkr i balanskravsresultat, att jämföra med 


budgeterade 20,0 mnkr. Sektionerna påvisar samlat ett positivt resultat på 1,6 mnkr.  


Tranemo kommun förväntas uppnå fyra av fem (prognos kan inte lämnas på samtliga fem 


mål) finansiella mål samt fyra av fyra verksamhetsnära mål. Den samlade bedömningen blir 


således att kommunen förväntas uppnå god ekonomisk hushållning vid årets slut.  


Ett antal investeringsprojekt behöver inom givna treårsramar omprioriteras enligt förslaget i 


rapporten. 
-Ombudgetera 1,2 mnkr på verksamhetsnära kostnader från 2024 till 2022. På totalen är 


kostnadsmassan oförändrad. 


-Ombudgetera 8,0 mnkr till Grimsås reningsverk, finansiering av detta föreslås ske genom att 


investeringstakten sänks för VA verksamhetsnära, vilket innebär att den totala budgeten för VA 2023-


2027 förblir oförändrad. 


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  


Investeringsbudgeten justeras enligt förslag till beslut i kommunstyrelsen: - Ombudgeterar 


investeringar i den skattefinansierade verksamheten om 1,2 mnkr avseende verksamhetsnära 


kostnader från 2024 till 2022 (nettoeffekten är plus minus lika med noll. Mer investeras 2022 


och mindre 2024).   
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- Ombudgetera investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0 mnkr till 


Grimsås reningsverk, finansiering av detta sker genom sänkt investeringstakten för VA 


verksamhetsnära fram till 2024 (nettoeffekten är plus minus lika med noll. Investeringen av 


Grimsås reningsverk blir dyrare motsvarande medans det årliga underhållet minskas med 


motsvarande. Vi kommer att behöva minska takten gällande ledningsrenoveringar och 


reinvesteringar på våra verk (utbyte av maskiner, pumpar mm) samt i vår maskinpark. Det 


är hanterbart, men vi riskerar att på sikt (10–15 år) skapa större kostnader.  


Beslutsunderlag 


BU §14, 2022-05-25 


Tjänsteskrivelse 2022-05-18 


Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning 1, 2022 


Sektionernas tertialrapporter (presentation BU) 


Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och HR-strateg Lillemor Blom 


föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Vice ordförande Lennart Haglund (C), Caroline Bergmann (Mp) och Johnny Letth 


(oberoende (SD)) deltar i debatt. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ombudgetera 2,3 miljoner kronor av 


kommunreserven varav 2,0 miljoner kronor ges till samhällssektionen, 0,2 miljoner kronor 


ges till lärandesektionen och 0,1 miljoner kronor ges till omsorgssektionen. 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på avslag till Haglunds (C) yrkande. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer Haglunds (C) yrkande med avslag mot bifall och finner att 


kommunstyrelsen avslår Haglunds (C) yrkande.  


 


Omröstning begärs.   


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för avslag av Haglunds (C) yrkande  


Nej-röst för bifall av Haglunds (C) yrkande 


Omröstningsresultat 


Med 7 ja-röster för avslag mot 6 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att avslå 


Haglunds (C) yrkande.   
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 Omröstning 1 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)   X  


Göran Björk (S) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


X   


Anders Brolin (S) X   


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 122 Preliminära budgetramar 2023–2025 KS/2022:262 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar bilagan ”Budget 2023–2025 för Tranemo kommun” med Allians för Tranemos 


följande tillägg- och ändringsyrkande; 


- Driftbudgeten fastställs enligt samverkanspartiernas förslag med de ändringar och tillägg som finns 


i Allians för Tranemos förslag.  


- Investeringsbudgeten fastställs enlig samverkanspartiernas förslag med de ändringar och tillägg 


samt uppdrag som finns i Allians för Tranemos förslag.  


- Vad gäller Investeringen ”Vård och omsorgsboende och förskola Solbacken tar vi Time out och 


anvisar inga medel i investeringsbudgeten. Innan det kan bli aktuellt att återuppta arbetet ska följande 


oklarheter redas ut: o Vilket är det långsiktiga behovet av platser för Vård och omsorgsboende i hela 


kommunen? o Förslaget bör arbetas igenom genom förenkling av byggnaden, kostnadseffektivisering 


av material och metodval, samt yteffektiva planlösningar.  


- Avtal med kapitalförvaltare ingås ej. Inga avsättningar för pensionsskulden görs 2023. 


- Lånestopp införs från 1 januari för kommunens egen verksamhet. Eventuella avsteg från detta 


beslutas av kommunstyrelsen i varje enskilt fall. Bolagen lånar som tidigare själva med kommunal 


borgen för byggnationer.  


- Utredningsuppdraget om hemtjänst antas. 


- Mål och indikatorer fastställs enligt samverkanspartiernas förslag med ändringar enligt bilagan.  


• Antar bilagan ”Finanspolicy 2023–2025” med beaktande av Allians för Tranemos 


förslag. 


• Antar bilagan ”Taxor Tranemo 2023”.  


• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %. 


• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av 


internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 


• Antar ärendet enligt nedan med ändringar utifrån Allians för Tranemos förslag.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Reservation 


Ordförande Anders Brolin (S), 2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S), Rosé Torkelsson 


(S), Rikard Strömberg (S), Caroline Bergman (Mp) och Göran Björk (S) reserverar sig mot 


beslutet till förmån för sitt förslag.  


Ärendet 


Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  


• God ekonomisk hushållning  
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• Resultatbudget  


• Driftsbudget  


• Investeringsbudget  


• Låneramar & borgensförbindelser  


Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt 


tilläggsbudget 2022.  


 


Budgetberedning 


Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har 


behandlats från februari till maj.   


 


Ekonomi 


Årets resultat  


Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2023: 22 mnkr 


2024: 35,5 mnkr 


2024: 35,5 mnkr 


 


Investeringsbudgeten  


Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2023: 48 mnkr  


2024: 35 mnkr 


2025: 35 mnkr 


2026: 35 mnkr 


2027: 35 mnkr 


Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till: 


2023: 15 mnkr  


2024: 15 mnkr 


2025: 15 mnkr 


2026: 15 mnkr 


2027: 15 mnkr 


Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 


samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av 


kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan 


åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år. 


 


Driftsbudget 


Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2023: 767,1 mnkr 


2024: 782,7 mnkr 


2025:  804,9 mnkr 
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Kommunrevisionen 


Kommunrevisionen har inkommit med budgetäskanden som följer SKRs rekommendation, 


vilket är 1‰ av den totala budgeten. Äskandet ryms inom befintlig ram. 


 


Uppräkning/generell tilldelning 


Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande prisindex för 


kommunalverksamhet (februari), för 2023 är uppräkningen 2,9 %.  


 


Löneöversyn 


Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 


sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 3,4 % för 2023.  


 


PO-pålägg 


Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från 


2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och kompenseras sektionerna.   


Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 samt beslut avseende 


att pausa byggnation av omsorgsboende/förskola Solbacken görs nedan ramförändringar:  


 


Servicesektionen 


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, budget/skuldrådgivning från omsorgen 0,3 mnkr. 


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, höjda politiska arvoden 0,4 mnkr.  


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, digitala satsningar 0,4 mnkr.  


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, bemanningsenhet till omsorgen 1,1 mnkr. 


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, Officelicenser till sektionerna 1,1 mnkr.   


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 0,3 mnkr.  


 


Samhällsutvecklingssektionen 


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, ny skogspolicy 0,3 mnkr. 


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, prisökningar 1,2 mnkr. 


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Officelicenser 0,3 mnkr.  


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 0,6 mnkr. 


 


Lärandesektionen 


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, bitr. rektor, förstärkning barn/elevhälsa, 


timförändring, hyra paviljonger (gymnasiesärskola), deltidsbrandmanutbildning, 


familjecentral 3,7 mnkr.  


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning 3,5 mnkr.  


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 1,4 mnkr.  


 


Omsorgssektionen 


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, evakuseringsboende 1,3 mnkr.  


Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Officelicenser 0,9 mnkr.  
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Kommunbidraget höjs permanent år 2023, bemanningsenhet från service 1,1 mnkr.  


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning 3,5 mnkr. 


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, besparing 1,4 mnkr. 


Kommunbidraget sänks permanent år 2023, budget/skuldrådgivning från service 0,3 mnkr. 


 


Avfall  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  


 


VA  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  


 


Internränta 


Internräntan följer SKR:s rekommendationer.  


 


Skatter och bidrag  


Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.   


 


Pensioner 


Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.  


 


Taxor 


Taxebilaga finns bilagt i ärendet.  


 


Underskott 


Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).  


Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids, om så inte 


sker ska underskott återställas inom en två årsperioder.   


 


Skattesats 


Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 


 


Borgensavgifter och avkastningskrav 


Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.  


Tranemo Forum AB  


Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.  


Avkastningskrav: 0,00 % 


Tranemobostäder AB  


Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.  


Avkastningskrav: 3,5% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 


fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 


avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 
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Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 


värdet på fastighetsinnehavet.  


Tranemo Utvecklings AB  


Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.  


Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 


fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 


avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 


Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 


värdet på fastighetsinnehavet. 


 


Nyupplåning och omsättning av lån  


Kommunstyrelsen och respektive bolag ges rätt att omsätta och uppta lån som förfaller till 


betalning samt nyupplåning inom nedan ramar.  


Kommunens lånetak uppgår till 500 mnkr.  


Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.  


Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr. 


Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr. 


Barnkonventionen  


Ärendet kan påverka barn ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Se ärendet i sin helhet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-05-17 


Budget 2023-2025 


Taxebilaga 2023 


Finanspolicy 2022-2024 (gamla med ändringar) 


Finanspolicy 2022-2024 


Underlag budget revisionen 2023 


Allians för Tranemo Budget 2023 


Föredragning och debatt 


Ordförande Anders Brolin (S) föredrar samverkanspartiernas förslag och svarar på frågor.  


Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar Allians för Tranemos förslag och svarar på 


frågor. 


 


Vice ordförande Lennart Haglund (C), 2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S), Rosé 


Torkelsson (S), ordförande Anders Brolin (S), Göran Björk (S) och Johnny Letth (oberoende 


(SD)) deltar i debatt.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till budgetutskottets förslag. 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till allians för Tranemos förslag. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att ”Driftbudgeten fastställs enligt 


samverkanspartiernas förslag med de ändringar och tillägg som finns i bilaga” med bifall mot 


avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 


 


Omröstning begärs, 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för avslag till yrkandet 


Nej-röst för bifall till yrkandet 


Omröstningsresultat 


Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 


Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 2 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)   X  


Göran Björk (S) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


 X  


Anders Brolin (S) X   







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-05-30 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 15 


 


Beslutsgång 


Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att ”Investeringsbudgeten fastställs enligt 


samverkanspartiernas förslag med de ändringar och tillägg samt uppdrag som finns i bilaga” med 


bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 


 


Omröstning begärs, 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för avslag till yrkandet 


Nej-röst för bifall till yrkandet 


Omröstningsresultat 


Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 


Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 3 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)   X  


Göran Björk (S) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


 X  


Anders Brolin (S) X   


  


Beslutsgång 


Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att ”Investeringen Vård och omsorgsboende 


och förskola Solbacken tar Time out och anvisar inga medel i investeringsbudgeten. Innan det kan bli 


aktuellt...” med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Omröstning begärs, 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för avslag till yrkandet 


Nej-röst för bifall till yrkandet 


Omröstningsresultat 


Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 


Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 4 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)   X  


Göran Björk (S) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


 X  


Anders Brolin (S) X   


Beslutsgång 


Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag på att ”Avtal med kapitalförvaltare ingås ej. 


Inga avsättningar för pensionsskulden görs 2023” med bifall mot avslag och finner att 


kommunstyrelsen avslår yrkandet. 


 


Omröstning begärs, 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för avslag till yrkandet 


Nej-röst för bifall till yrkandet 
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Omröstningsresultat 


Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 


Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 5 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)   X  


Göran Björk (S) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


 X  


Anders Brolin (S) X   


Beslutsgång 


Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag på att ”Lånestopp införs från 1 januari för 


kommunens egen verksamhet…” med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 


yrkandet. 


Omröstning begärs, 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för avslag till yrkandet 


Nej-röst för bifall till yrkandet 


Omröstningsresultat 


Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 


Allians för Tranemos förslag.   
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 Omröstning 6 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)   X  


Göran Björk (S) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


 X  


Anders Brolin (S) X   


Beslutsgång 


Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag på att ”Utredningsuppdraget om hemtjänst 


antas” med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 


Omröstning begärs, 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för avslag till yrkandet 


Nej-röst för bifall till yrkandet 


Omröstningsresultat 


Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 


Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 7 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   
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Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)   X  


Göran Björk (S) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


 X  


Anders Brolin (S) X   


Beslutsgång 


Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag på att ”Mål och indikatorer fastställs enligt 


samverkanspartiernas förslag med ändringar enligt bilaga” med bifall mot avslag och finner att 


kommunstyrelsen avslår yrkandet. 


 


Omröstning begärs, 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för avslag till yrkandet 


Nej-röst för bifall till yrkandet 


Omröstningsresultat 


Med 6 ja-röster för avslag mot 7 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att bifalla 


Allians för Tranemos förslag.   
 Omröstning 8 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)   X  


Göran Björk (S) X   
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Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


 X  


Anders Brolin (S) X   


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 123 Upphandling av Grimsås reningsverk - Byggentreprenör 


UPH/2022:21 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen om beslut är fattat om att ombudgetera investeringar i den 


avgiftsfinansierade verksamheten om 8,0 mkr till Grimsås reningsverk. 
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 


Tranemo Kommun har genomfört en upphandling av ombyggnad Grimsås 


avloppsreningsverk med upphandlingsform delad entreprenad. Delområde BE resulterade 


inte i några inkomna anbud. 


Efter förhandling med Bjelkenfors har ett anbud lämnats som beställaren bedömer som 


kvalificerat och skäligt och ska tilldelas kontraktet.        


Ärendet 


Tranemo Kommun har genomfört en upphandling av ombyggnad Grimsås 


avloppsreningsverk med upphandlingsform delad entreprenad. Upphandlingen var 


uppdelad i BE, ME och EE. Anbud inkom på ME och EE, dock inga anbud på BE. Delområde 


BE avbröts därför avsikten att övergå till direktupphandling utan föregående annonsering. 


Kontrakt med ME och EE tecknas under förutsättning att kommande förfarande resulterar i 


en tilldelning som leder till att kontrakt kan tecknas med BE. 


Efter dialog med underlagshämtare framkom att flera avböjde att lämna anbud med hänsyn 


till rådande marknadssituation med osäkerhet kring bland annat stigande materialpriser. 


Med hänsyn till att ärendet att få till ett kontrakt med BE är brådskande inleddes förhandling 


med en entreprenör i syfte att få ett kostnadseffektivt anbud som ger trygghet för både 


beställare och entreprenör.     


Barnkonventionen  


Upphandlingen bedöms inte ha någon negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Anbudssumman överstiger budgeterade medel med 1,5 mnkr. Finansiering sker genom att 


nytt vattenverk Dalstorp och/eller ombyggnad Länghems reningsverk påbörjas senare vilket 


innebär att den totala investeringsbudgeten för VA 2022-2024 blir oförändrad. 


Kapitalkostnader för investeringen täcks via va-taxan.  
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Beslutsunderlag 


AU §67, 2022-05-05 


Tjänsteskrivelse 2022-05-05 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen 


KS/2021:180 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 124 VA-handlingsplan KS/2022:127 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar VA-handlingsplan för Tranemo kommun 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


Tranemo kommun har sökt statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att ta 


fram en strategisk VA-plan. Planen avser framtagande av en VA-översikt, riktlinjer och en 


VA-handlingsplan för kommunen. Planen är fram tagen enligt Havs- och 


vattenmyndighetens vägledning. VA-handlingsplanen, som utgör fjärde steget i kommunens 


arbete med Strategisk Va-planering bygger på ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo 


kommun”, fastställd av kommunstyrelsen 2021-03-22 § 43.  Framtagandet av 


handlingsplanen har varit ett gemensamt förvaltningsövergripande arbete och är ett 


långsiktigt planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen. VA-


handlingsplanen har tre fokusområden. Dessa är VA-utbyggnad, åtgärdsbehov för att 


uppfylla ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun” samt implementering och 


tillämpning av strategisk planering. Planen är ett levande dokument och kommer följa 


kommunens framtida utveckling och översiktsplanering. Genomförande av planen har 


positiva och negativa ekonomiska konsekvenser. 


Ärendet 


Tranemo kommun har sökt statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att ta 


fram en strategisk VA-plan. Planen avser framtagande av en VA-översikt, 


(nulägesbeskrivning), riktlinjer och en VA-handlingsplan för kommunen. Länsstyrelsen i 


Västra Götalands län har beviljat 240 000 kronor för framtagandet av en Strategisk VA-plan. 


Slutredovisning av arbetet har skett i en slutrapporteringsblankett daterad 12 november 


2021.  


En strategisk VA- planering fyller flera syften, främst bidrar den med en långsiktig planering 


och effektiv hantering av VA- frågor inom kommunens organisation, tillgodose invånarnas 


behov och minska miljöpåverkan från VA-sektorn. Ett strategiska vatten- och 


avloppsplaneringsarbete är ett bidrag till kommunens arbete för att Sverige ska nå de 


nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 


VA- planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 


VA-planering”, Rapport 2014:1. Vägledningen anger att en VA-plan ska tas fram genom ett 


förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrat samt ska kunna utgöra underlag 


för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 


”VA-Handlingsplan för Tranemo kommun” utgör fjärde steget i kommunens arbete med 


Strategisk Va-planering. Handlingsplanen bygger på ”Riktlinjer för vatten och avlopp i 
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Tranemo kommun”, fastställd av kommunstyrelsen  


2021-03-22 § 43.  Planen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från 


VA/Gata enheten, samhällsutveckling, strategiskt miljöarbete och Bygg- och 


miljöförvaltningen Gislaved-Tranemo. Arbetsgruppen har bearbetat och slutfört arbetet med 


VA-handlingsplanen baserat på underlag från Sweco Sverige AB.   


VA-handlingsplanen har tre fokusområden. Dessa är VA-utbyggnad, åtgärdsbehov för att 


uppfylla ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun” samt implementering och 


tillämpning av strategisk planering. 


VA-handlingsplanen är kommunens långsiktiga planering inom vatten- och 


avloppsförsörjning i hela kommunen det vill säga så väl allmänt vatten och avlopp som 


enskilt vatten och avlopp. Handlingsplanen är ett levande dokument och följer kommunens 


framtida utveckling och översiktsplanering. Planen uppdateras i samband med aktualisering 


av kommunens översiktsplan, vid större förändring i VA-planeringsarbetet och minst en 


gång under varje mandatperiod. 


VA-handlingsplan ligger tillgrund för framtida åtgärder. Handlingsplanen är framtagen för 


att uppnå målsättningen att upp nå en trygg, säker och klimatanpassad vattenförsörjning, 


dagvatten och avloppshantering för en hållbar kommun. Förvaltningen föreslår att ”VA-


handlingsplan för Tranemo kommun” antas. 


Barnkonventionen  


Enligt barnkonventionen har våra barn rätt till en bra miljö och ett bra dricksvatten. De är 


vår framtid. VA-handlingsplanen kommer att påverka barns rättigheter och hälsa positivt. 


Ekonomisk påverkan 


VA-handlingsplanen har långsiktiga och kortsiktiga åtgärder som kommer att ha både 


positiv och negativ ekonomisk påverkan för kommunen, innevånare och näringslivet. Ett av 


kommunens mål är 14 000 invånare 2035 enligt ”Vision och Strategisk plan för Tranemo 


kommun”. Det innebär bl. a. ökade utbyggnadskostnader för den allmänna VA-


försörjningen. Investeringskostnader för till exempel helt nytt avloppsreningsverk för 2 000 – 


10 000 personer uppskattas grovt till ca 25 - 100 miljoner kronor och helt nytt vattenverk till  


ca 5 – 20 miljoner kronor.  


Beslutsunderlag 


AU §56, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-23 


VA-handlingsplan för Tranemo kommun exklusive bilagor 


Bilaga 1 Åtgärdslista 


Bilaga 2 Bedömning och klassificering av VA-planområden 


Bilaga 3 Konsekvensbedömning av VA-handlingsplanens genomförande 
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Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


VA-Handlingsplan 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 125 Riktlinjer för kommunens fordon KS/2021:564 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar uppdaterade Riktlinjer för kommunens fordon. 
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 


De riktlinjer för kommunens fordon som kommunstyrelsen antog 2017-11-06 § 254, behöver 


nu uppdateras. Förvaltningen har därför omarbetat dessa riktlinjer. 


Förvaltningen har, efter återremiss från AU § 52 2022-04-07, kompletterat riktlinjerna med en 


tydligare skrivning om krav på miljöbränsle samt målsättning när kommunens fordonsflotta 


ska vara fossilfri. 


Riktlinjerna reglerar anskaffning, användandet och avyttring av fordon i Tranemo kommuns 


verksamheter. Av riktlinjerna framgår att person- och godstransporter som sker med 


kommunens fordon ska ske med god ekonomi, minimerad miljöpåverkan samt god 


arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 


De tidigare riktlinjerna gällde bara fordon upp till 3,5 ton men de nu omarbetade riktlinjerna 


avser att gälla för kommunens samtliga fordon oavsett viktklass. 


Utifrån riktlinjerna kommer förvaltningen att ta fram rutiner för kommunens fordon som 


fastställs av förvaltningsledningen. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ påverkan ur barnrättsperspektivet. Det bör istället vara positivt 


för barn att kommunens fordon ska ha hög säkerhetsklassning och att förarna ska vara ett 


föredöme i trafiken med mera. 


Ekonomisk påverkan 


Revideringen av dessa riktlinjer kan påverka verksamheternas ekonomi negativt då 


inköpspriset av miljöfordon är högre än fossildrivna fordon samt att priset på alternativa 


bränslen (etanol och HVO100 diesel) är högre än ”vanliga” fossila bränslen. Dessa aspekter 


kommer tas med i framtida budgetarbete. 


Beslutsunderlag 


AU §70, 2022-05-05 


Tjänsteskrivelse 2022-04-20  


Protokollsutdrag AU § 52 
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Riktlinjer för kommunens fordon med ändringar markerade 


Riktlinjer för kommunens fordon 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 126 Bevarande-, utvecklings- och LISplan för Torpa/Hofsnäs 


KS/2021:560 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Reviderar inte bevarandeplanen utan inarbetar aktuella och väsentliga delar från den 


i kommande översiktsplanen för Tranemo kommun. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetet med att ta fram en ny digital översiktsplan för hela Tranemo kommun pågår. 


Stora delar i den gamla bevarande-, utvecklings- och LISplan för Torpa/Hofsnäs, som antogs 


av Kommunfullmäktige 2015-10-26 § 138, har spelat ut sin roll och innehåller punkter som 


redan är åtgärdade. Destinationsutvecklingen/turism, Natura 2000, naturreservat och 


riksintressen föreslås istället integreras i den nya digitala översiktsplanen för hela Tranemo 


kommun. Förvaltningen föreslår därmed att Kommunfullmäktige upphäver bevarande-, 


utvecklings- och LISplanen för Torpa/Hofsnäs. 


Ärendet 


Bevarande-, utvecklings- och LISplan Torpa/Hofsnäs KS/2012:1221, som antogs av 


Kommunfullmäktige 2015-10-26 § 138, är i flera delar inaktuell. 


Förvaltningens arbete med att uppdaterar den övergripande översiktsplanen för hela 


Tranemo kommun pågår. Målet är att den bli klar för antagande 2024. 


Bevarande-, utvecklings- och LISplan för Torpa/Hofsnäs var modern då den antogs. Den 


innehåller flera punkter som till stor del är åtgärdade. Områden som Natura 2000, 


riksintressen och naturreservat och destinationen Torpa-Hofsnäs bör istället inarbetas i den 


övergripande digitala översiktsplanen för Tranemo kommun. Torpa-Hofsnäs är en av de 


största destinationerna i Tranemo kommun och är en av de viktigaste delarna att revidera in 


i den nya digitala översiktsplanen för hela kommunen. 


I mindre kommuner är det allt vanligare att slopa nya fördjupade planer och istället jobba 


mer aktivt i den övergripande översiktsplanen för hela kommunen.  


Då framtagandet av en bevarandeplan är kostsam och tidskrävande föreslår förvaltningen 


att aktuella och väsentliga delar från den gamla bevarandeplanen lyfts in i den övergripande 


översiktsplanen.  


Förvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige upphäver bevarande-, utvecklings- 


och LISplan för Torpa/Hofsnäs som antogs 2015 och beslutar att det inte görs någon 


revidering av den. 


Barnkonventionen  


Ingen barnrättslig påverkan.  
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Ekonomisk påverkan 


Förvaltningen sparar ca 0,5 mnkr i rena medel men även mycket tid utöver det genom att 


baka in de viktiga delar som behövs revideras från den gamla bevarandeplanen. Den nya 


digitala översiktsplanen effektiviserar kommunens planeringsunderlag både ekonomiskt och 


visuellt.  


Beslutsunderlag 


AU §61, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-17 


Bevarande-, utvecklings- och LISplan Torpa/Hofsnäs 2014 (KS/2012:1221) 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 127 Initiativärende - Plan Lockryd 1.0 KS/2022:33 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen.  


• Förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med institutionella markägare för dialog 


om eventuellt markköp i kommunen. 
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 


Det har kommit in ett initiativärende från Centerpartiet och Moderaterna i Tranemo 


kommun. Nedan frågor ställs i initiativärendet: 


1. Inventera tillgång på mark för bostäder, företag och egen verksamhet. Var finns 


attraktiv mark för olika ändamål.  


2. Vilka detaljplaner finns och vad kan byggas med kort starttid?  


3. Var behövs markköp? Och finns det annan kommunal mark att byta bort? Ska vi 


köpa skogsmark som dyker upp på marknaden för att använda som bytesmark?  


4. Hur bygger vi en organisation inom förvaltningen, och med samverkanspartners för 


att möta den efterfrågan på olika tjänster som uppstår?  


5. Vilken ekonomisk påverkan får det, och hur kan finansiering ske på kort och lång 


sikt? 


6. Hur jobbar de kommuner där likande projekt just nu genomförs, t ex i Västerbotten i 


och runt Skellefteå? 


 


Sammanfattning av ärendet: 


Tranemo kommun tar fram en ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan Länghem, har ökat 


samverkan med planenhet och inventerat gamla detaljplaner. Vi behöver ta höjd för en ny 


etablering i det befintliga arbetet. Samarbetet med planenhet i Gislaved behöver öka och 


därmed resurser vid en eventuell etablering i Lockryd. Boråsregionen har en fördel att ligga 


där vi ligger geografiskt men också att vi samverkat och tagit fram en site för hela regionen. 


Media har redan skapat en ökad efterfråga i Svenljunga, Tranemo och övriga 


kranskommuner. Det är en fördel att ta lärdom av exempel som Skellefteå. Än idag vet vi 


inte vad följderna av en batterifabrik kan bli.  


En av de största utmaningarna kommer att bli Trafikverket och utveckling av vår 


infrastruktur.  Det är viktigt att kommunen jobbar strategiskt enligt översiktsplan, köper in 


mark på ställen där vi pekat ut områden för vidare utveckling av industrier, bostäder, skola 


och service. Mer planering kommer att kräva fler kollegor som planarkitekter, administrativ 


hjälp, projektledning och investeringskostnader kopplat till ökat behov av infrastruktur. 
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Dialog och samverkan med grannkommuner, myndigheter, företag och föreningar är viktig i 


takt med att kommunen växer.  


Ärendet 


Förfrågan på en batterifabrik i Lockryd med sin position i Svenljunga kommun på 1 miljon 


m2 skulle innebära utmaningar och möjligheter för bostäder, infrastruktur och övriga 


verksamheter inom Tranemo kommun men också för företag och föreningar. Moderaterna 


och Centerpartiet i Tranemo kommun har ställt några frågor kopplat till en eventuell 


etablering i Lockryd.  


 


Nedan följer frågor från initiativtagarna följt av svar från förvaltningen.  


1. Inventera tillgång på mark för bostäder, företag och egen verksamhet. Var 


finns attraktiv mark för olika ändamål.  


Inventering av mark för bostäder och industrier sker löpande. Utifrån översiktsplanen, som 


visar kommunens viljeinriktning, jobbar förvaltningen fram nya detaljplaner för bostäder, 


industri och förskolor men också i form av att se över äldre detaljplaner. Fortlöpande lägger 


kommunen ut detaljplaner på ”story map”/lediga tomter och kommunens hemsida. Ur 


skolans och omsorgens synpunkt sker en samverkan genom lokalstyrgruppsmöten. Denna 


grupp behöver få in etableringsfrågan på sin agenda och börja diskutera vad en 


befolkningsökning kan innebära för omsorg och skola. Även strategiska markköp sker enligt 


översiktsplan och behov. I framtagandet av ny översiktsplan för hela kommunen samt 


fördjupad översiktsplan Länghem ser man över strategisk mark. Idag finns för få medel 


avsatta för strategiska markinköp. För att kunna växa och utveckla behövs en tjänst som 


jobbar med exploatering i översiktsplanens andemening, detta för att få fart på delar som 


markinköp, försäljning av mark, matchning med detaljplaner (gamla som nya) samt jämna 


avstämningar med planenheten i Gislaved.  


 


2. Vilka detaljplaner finns och vad kan byggas med kort starttid?  


Den goda samverkan med planenheten i Gislaved har gjort att Tranemo kommun på kort tid 


effektiviserat sitt arbete med nya detaljplaner där man planerar fram bostäder, skolor och 


industrimark i attraktiva lägen. Idag jobbar vi fram ca 8 detaljplaner/år. Att skapa efterfrågan 


och ta fram attraktiva planer är ett måste om kommunen ska växa och kunna följa det 


önskemål som finns på bostäder, service och välfärd. Det vill säga behov som en 


batterifabrik kan komma att skapa. 


Förvaltningen i samverkan med andra parter (Kommunalförbundet och omvärldsbevakning 


kopplat till andra liknande projekt) ponerar att en batterifabrik i Lockryd kommer att 


primärt påverka Länghem, Limmared och Tranemo. Detta då samtliga orter ligger 


strategiskt nära Lockryd längs RV 27. Även övriga orter i kommunen och andra närliggande 


kranskommuner kommer att påverkas beroende på sin närhet till ”siten” i Lockryd. 


Tranemo kommuns allmänna planering av industriområden börjar ta form på 


industriområdet Källsvedjan. Efterfrågan på industrimark har ökat sedan Lockryd nämnts i 


media. Industriområdet på Källsvedjan blir strategiskt viktig, men även andra 


detaljplanerade industriområden längs RV 27. Detta är ett måste för att erbjuda attraktiv 
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mark i takt med att intresset för Tranemo och Svenljunga redan ökat. I den nya 


översiktsplanen är det med fördel strategiskt att tänka och planera industrimark nära RV 27. 


Samverkan med Svenljunga kommun och övriga kommuner i Sjuhärad har ökat de senaste 


åren kring frågor om industrimark och bostäder.  


I samband med kartläggningen av gamla detaljplaner 2019 insåg förvaltningen att det inte 


fanns många gamla planer som låg attraktivt för bostäder. Utefter det togs en 


planprioriteringslista för detaljplaner fram (KS/2021:601) med syfte att kunna möjliggöra 


bostadsbyggande om 70-90 bostäder/år. 


För mer detaljerad information om lediga tomter, kommunal mark och industrimark 


hänvisas till kommunens webbplats:  https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-


och-bo/lediga-tomter/ samt https://www.tranemo.se/2020/10/industrimark/ 


 


3. Var behövs markinköp? Och finns det annan kommunal mark att byta bort? 


Ska vi köpa skogsmark som dyker upp på marknaden för att använda som 


bytesmark? 


Denna fråga regleras i översiktsplanen. Viktig mark att beakta är potentiell industrimark 


längs RV 27 samt framtagning av bostäder i sjönära lägen nära indragen infrastruktur. Svar 


på övriga frågor finns under fråga 1-2.  


 


4. Hur bygger vi en organisation inom förvaltningen, och med 


samverkanspartners för att möta den efterfrågan på olika tjänster som uppstår?  


Medias effekt av batterifabriken har redan idag skapat ett ökat intresse för Svenljunga 


kommun, Tranemo kommun och kranskommuner vilket gör att värdet på marken i 


närområdet troligtvis kommer att öka.  


Effekterna av en batterifabrik gör att förvaltningen kommer att behöva ett tillskott på minst 


en till planarkitekt för framtagandet av fler detaljplaner, en till administrativ tjänst som 


stöttar upp exploateringsärenden och övrig personal på samhällsutveckling samt extra 


utredningsmedel. 


Inom infrastruktur ser vi ett behov av en projektsamordnare som kan leda projekt samt 


eventuella investeringsmedel för infrastruktur och va-ledningsnät.   


Det finns samverkansgrupper på Kommunalförbundet som jobbar aktivt med etableringen 


av batterifabriken. (1) Svenljunga kommun och Borås kommuner är gruppen som jobbar 


strategiskt med framtagningen av detaljplan som beräknas ta 1-2 år. (2) Tranemo kommun är 


aktivt med i Business Region Borås (BRB) där samtliga Sjuhäradskommuner deltar (3) 


Tranemo och Svenljunga kommuner har täta dialoger kopplat till etableringen och hur det 


bland annat påverkar bostadsbebyggelse och industrietablering.  


Som nämnt ovan behövs mer medel som förvaltningen kan använda till markinköp om vi 


ska upprätthålla efterfrågan på attraktiv mark för industrier och bostäder men även andra 


potentiella fastigheter som kan omvandlas till exempelvis bostäder.  


 


5. Vilken ekonomisk påverkan får det, och hur kan finansiering ske på kort och 


lång sikt? 



https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-bo/lediga-tomter/

https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-bo/lediga-tomter/

https://www.tranemo.se/2020/10/industrimark/
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Förvaltningen behöver fortsatt arbeta strategiskt, omvärldbevaka och samverka över gränser 


för att bevaka behov. På kort sikt behövs mer resurser som planarkitekt, mer medel till 


utredningar, projektledare till infrastruktur, mer medel till markinköp samt administrativ 


hjälp. Se belopp under ekonomisk påverkan.  


 


Infrastruktur 


Skellefteå med sin stora etablering har kartlagt utmaningen om att få Trafikverket att jobba 


mer snabbfotat. Samma problem kommer troligtvis att uppstå i Boråsregionen och Tranemo 


kommun. Dialogen mellan Trafikverket och Tranemo kommun har ökat de senaste två åren 


men kommer behöva intensifieras. Det senaste året har även Tranemo och Gislaveds 


kommuner ökat sitt samarbete i att få Trafikverket region väst och region syd att 


kommunicera kring sina ÅVS:er (åtgärdsvalsstudier). Detta samarbete är viktigt för att jobba 


för en 2+1-väg mellan Tranemo och Gislaved och öppna upp för kompetensförsörjningen 


som efterfrågas av våra företag i Småland och Västra Götaland. Idag ser våra framgångsrika 


företag en stor utmaning i att få rätt kompetens. Arbetet med Kust-till Kustbanan och målet 


om att arbeta med hållbar utveckling är en del i arbetet då RV 27 ponerar att få ett kraftigt 


ökat trafikflöde om en batterifabrik etableras i Lockryd.  


Fler bostäder kräver även en utbyggnad av VA (vatten och avlopp). Viktigt är då att besluta 


och följa va-strategins intentioner i samråd med den nya översiktsplan som tas fram för hela 


Tranemo kommun. 


 


Elförsörjning 


Elförsörjningen är ännu en utmaning och möjlighet där Tranemo kommun kommer behöva 


jobba mer i samverkan med kommuner i Boråsregionen och kraftsamla över gränser inom 


elnätet. Förvaltningen på kommunen behöver bland annat planera mer utefter 


elförsörjningen, inventera behov och arbeta mer strategiskt i samverkan internt inom 


förvaltningen och med grannkommuner. Tranemo kommun behöver jobba vidare medvetet 


och operativt genom exempelvis laddinfrastruktur.  


 


6. Hur jobbar de kommuner där likande projekt just nu genomförs, t ex i 


Skellefteå? 


Skellefteå kommun hade tidigt utmaningar i framtagning av bostäder, välfärdsfrågor och 


service. I Skellefteå skedde inflyttningen av arbetare succesivt vilket innebar att det finns tid 


för planering av bostäder, välfärd och service. Trots det har det funnits en utmaning att följa 


med i efterfrågan. Idag har Skellefteås nya etablering en inpendling på ca 70 procent. Ca 500 


är nu anställda. Innan de når antalet anställda på 3 000 personer är det svårt att veta exakta 


konsekvenser. Viktiga element som Skellefteå noterat är att det behöver finnas ett bra utbud 


inom fritid och kultur samt att man jobbar över gränser för att få igång 


kompetensförsörjning med arbetsmarknadsenhet, företag, skola och övriga kommuner. Den 


absolut största utmaningen för Skellefteå är som nämnt samverkan med Trafikverket. Att 


ärenden ska ske snabbt samt en ökad förståelse för en större etablering.   
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Skellefteå har en annan geografisk förutsättning än Sjuhärad, Svenljunga och Tranemo. Rent 


strategisk ligger Sjuhärad bättre till om man ser till infrastruktur och närhet till andra orter. 


Fördelen med Boråsregionen och nätverket Business region Borås är det samarbete som 


tjänstepersoner jobbat fram, nämligen att erbjuda en ”site” från Sjuhärad. Detta ledde till den 


första förfrågan från Northvolt följt av Freyr.   


Ekonomisk påverkan 


En ny batterifabrik i Lockryd och ett tillväxtmål om att växa innebär ökade kostnader för 


Tranemo kommun inom kort. Det är svårt att förutse exakta kostnader. En uppskattning är 


att förvaltningen inom snar framtid behöver utöka med en planarkitekt, en till administrativ 


tjänst, en projektledare, och medel för utredningar med ett belopp på 2,2 mnkr. Utöver det 


kommer medel för markförvärv och investeringar för infrastruktur att uppstå vilka i 


dagsläget är svåra att förutspå.  


Barnkonventionen  


Ökad medvetenhet om planering för barn inför en kommande etablering kommer att ske. 


Detaljplanering för bostäder, skola, vård och omsorg tar automatiskt höjd för det 


barnrättsliga perspektivet.  


Beslutsunderlag 


AU §60, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-18 


Bilaga 1 Tranemo kommuns mark 


Bilaga 2 Kartläggning av obebyggd mark i detaljplanerade områden 2019 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ändra beslutet från ”markbyte” till 


markköp”.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande. 


Yrkandet bifalles. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen 


Stratsys 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 128 Utträde ur den ideella föreningen Västlänk KS/2022:145 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avslutar medlemskap i den ideella föreningen Västlänk. 
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 


För några år sedan gick Tranemo kommun med i den ideella föreningen Västlänk, som har 


till ändamål att genom samverkan: 


• Främja bredbandsutvecklingen i Västsverige 


• Understödja och utveckla medlemmarnas verksamheter; 


• Möjliggöra bättre nåbarhet och bättre tjänsteutbud till invånare och näringsliv inom 


medlemmarnas stadsnätområden; 


• Utgöra ett för medlemmarna aktivt nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte 


inom exempelvis marknadsföring, nätutbyggnad, avtal och juridik, samt drift och 


teknik i syfte att stärka medlemmarnas verksamhet och konkurrenskraft;  


• Bedriva aktiv omvärldsbevakning i syfte att skapa en  


kunskap om omvärlden bland medlemmarna; 


• Företräda medlemmarnas intressen gentemot branschen, myndigheter och andra 


intressenter; 


• Vara en regional samarbetspart till Svenska Stadsnätsföreningen; 


• Fungera som en brygga mellan Netwest och medlemmarna då behov uppstår 


 


Åren har gått och funktionen för föreningen berör inte Tranemo kommun längre på det sätt 


som den gjorde när kommunen gick in i medlemskapet. Västlänk är mer inriktade mot 


stadsnät. 


Dialog har förts och förs med föreningen som heller inte ser någon samverkansvinst för 


Tranemo kommun att vara medlem. Däremot står dörren öppen om Tranemo kommun vill 


återgå i medlemskap.  


Med anledning av ovan ser förvaltningen ingen idé i att vara kvar i föreningen och föreslår 


därmed utträde ur den ideella föreningen Västlänk. Den årliga medlemsavgiften är 10 000 


kronor. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  
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Ekonomisk påverkan 


Tranemo kommun gör en besparing på medlemsavgiften om 10 000 kronor årligen genom 


att inte vara medlem i föreningen Västlänk. 


Beslutsunderlag 


AU §63, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-22 


Stadgar för den ideella föreningen Västlänk 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 129 Delrapport - nyanländas lärande KS/2020:587 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner delredovisningen för Nyanländas lärande. 
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 


Bakgrund: Skolverket har på uppdrag av regeringen erbjudit ett antal kommuner 


”insatser för att stärka huvudmannen i att erbjuda nyanlända barn och elever samt barn och 


elever med annat modersmål än svenska en utbildning med hög kvalitet” Tranemo kommun 


har utifrån socioekonomiska faktorer och att kommunen har en stor andel flerspråkiga barn 


och elever i sina verksamheter blivit erbjuden att delta i insatserna.  


Våren 2021 gjordes en nulägesanslys i samarbete med processtödjare från Skolverket hur det 


såg ut i Tranemo kommun gällande flerspråkiga barn och elevers måluppfyllelse. Utifrån 


tidigare kvalitetsrapporter och de workshops som gjordes vårterminen 2021 i 


Lärandesektionens verksamheter identifierades följande två utvecklingsområden, Styrning 


och utveckling av verksamheten och Undervisning och lärande. För insatsernas har ett 


statsbidrag beviljats och beräkning av vad de olika insatserna beräknas kosta. Under 


projektet ska två delredovisningar lämnas in i december månad 2021 och 2022. I februari 


2024 ska hela projektet redovisas i en slutredovisning. Delredovisningen godkändes av 


Skolverket med vissa påpekande som redovisas i ärendebeskrivningen.  


Ärendet 


Delredovisning 1 2021-12-15 


December 2021 gjordes den första delredovisningen till Skolverket av hur de olika insatserna 


fortlöper. De olika insatserna är  


1. Styrning och ledning  


• Anställning av koordinator och det lokala teamets fortsatta arbete 


Första november påbörjade koordinator Annika Håkansson sin anställning i Tranemo 


kommun. Genom att koordinatorn kommit på plats har planering och dokumentation av 


insatserna påbörjas. Samordnaren har även utöver planering av insatser att se över hur man 
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kan organisera mottagandet av nyanlända elever och organiseringen av modersmålsstöd 


träffat modersmålslärare och studiehandledare i verksamheterna.  


Feedback från Skolverket den 23 februari 


Viktigt att ha med frågeställningarna under projektet och detta vill Skolverket att vi 


förtydligar till Delredovisning 2. 


Vad kommer kordinatorrollen att göra för skillnad för barnen och eleverna? Hur kan denna tjänst göra 


skillnad? Hur kan vi använda denna tjänst strategiskt när vi inte är med i projektet längre? 


Förvaltningen tillsammans med koordinator ser över nuvarande organisation, 


samarbetsmöjligheter med närliggande kommuner gällande modersmålslärare och 


studiehandledare.  


• Internt utvecklingsarbete inom förändringsledning och för förvaltningens 


ledningsgrupp 


Cheferna bestående av rektorer och sektionsledning deltar i Skolverkets utbildning för 


huvudmän och skolledare ” Att leda förändring”. Under hösten 2021 inleddes utbildningen 


med Planering för förändring, en synlig effekt är att gruppen har ökad kunskap om hur man 


använder effektkedjor för att systematisera och fånga det man vill förändra och uppnå.  


2. Undervisning och lärande 


Bakgrund till utvecklingsområdet är att kvalitetsrapporter från samtliga verksamheter visar 


att uppföljning och analys är bristfällig kring målgruppen nyanlända barn, elever med annat 


modersmål. Vidare finns inte modermålsstödjare och modersmålslärare i tillräcklig 


omfattning på våra skolor i vissa språk. Det saknar tid, organisation och kollegialt lärande 


kring hur man arbetar med att utveckla språk och sin interkulturella identitet. Därför har 


olika utbildningsinsatser inom området och verksamheten bestämts.  


• Lärstämma den 7 mars – Interkulturellt förhållningssätt med professor Jonas Stier  


• Samtalsledareutbildning i att leda kollegialt lärande gäller Lärandesektionens alla 


verksamheter. 


Gymnasieskolan har under hösten 2021 påbörjat samtalsledareutbildningen för 6 pedagoger 


som alla lett kollegialt lärande utifrån Skolverkets utbildningar i Läslyftet. Fokus har varit 


hur man utvecklar språket i olika ämnen. En synlig förändring är att de samtalsledarna 
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upplever sig säkrare på att leda sina kollegor då de verktyg och metoder för hur man leder 


utbildning. 


Förskolan och grundskolan påbörjar insatsen hösten 2022.  


• Flera språk i barngruppen 


All personal i förskolan deltar i Skolverkets modulutbildning ” flera språk i 


barngruppen”. Syftet är att få ökad kunskap om hur man möter barn med annat 


 språk än svenska. Ta del av forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla den 


egna verksamheten.  


Insatsen påbörjas hösten 2022.  


• Språkutvecklande arbetssätt för alla undervisande personal i grundskolan och 


grundsärskolan 


Syfte är att personalen får ökad kunskap om hur man möter elever med annat 


modersmål än svenska och hur man arbetar språkutvecklande i alla ämnen för alla 


elever. 


Insatsen påbörjas hösten 2022.  


• Utbildning för modersmålsstödjare, studiehandledare och modersmålslärare inom 


samtliga skolformer. 


Syfte: Höjd kompetens hos modersmålstödjare, modersmålslärare och 


studiehandledare vad det innebär.  


Insatsen påbörjas hösten 2022.  


Feedback från Skolverket den 23 februari  


Inför delredovisning 2 som ska vara klar den 15 december 2022 vill Skolverket att vi 


funderar över 


 – vilka skillnader gör dessa insatser för våra barn och elever? 


- Bestämma vilka indikatorer vi behöver för att se dessa skillnader 
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- Hur ska vi få med elevernas röster? 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ påverkan. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen negativ påverkan. 


Beslutsunderlag 


LU §25, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-04-11 


Delredovisning 1 dec  


20220421 Uppföljning interkulturalitet  


20220325 Sammanfattning av gruppernas 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 130 Ersättning till fristående förskola och fritidshem 2022 


KS/2022:153 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastställer ersättningsbelopp per barn till fristående förskolor och fritidshem för 


kalenderåret 2022 enligt bilaga. 


 
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 


Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge ersättning till enskilda 


förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 


Ärendet 


Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem 


får i kommunens resursfördelning. Ersättningen ska bygga på budgeten för 2022. 


Barnkonventionen  


Ärendet om ersättningsbeloppen säkerställer att barn på fristående förskolor och fritidshem 


får samma förutsättningar för utveckling m.m. som barn på förskolor och fritidshem i 


Tranemo kommuns regi. 


Ekonomisk påverkan 


De nya bidragsbeloppen innebär en minskad kostnad för ersättning till fristående förskolor 


och fritidshem i jämförelse med ersättningsnivåerna för år 2021. 


Beslutsunderlag 


LU §22, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-23 


Ersättning till fristående förskola-fritidshem 2022 


Föredragning och debatt 


Ekonom Sofie Öberg föredrar ärendet. 


Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 


Överklagandet ska vara skriftligt. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-05-30 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 43 


 


När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 


varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 


I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 


Överklagandet ska undertecknas. 


OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 


Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 


beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 


överklagandet till Förvaltningsrätten. 


Din skrivelse måste ha kommit till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du fick 


del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 


Överklagandet skickas till: 


Tranemo kommun 


Lärandesektionen 


514 80 TRANEMO 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen 


Fyrklöverns förskola/fritidshem, Augustivägen 5, 514 40 Limmared, 


forskolechef.fyrklovern@gmail.com  


Prästkragens förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 53 Månstad, 


annakarin.ostling@svenskakyrkan.se  


Tranbärets förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 32 Tranemo, 


annakarin.ostling@svenskakyrkan.se   


Skogsduvans förskola/fritidshem, Mossebo Skoghem, 514 91 Tranemo, 


skogsduvan.mossebo@outlook.com 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Ersättning till fristående förskola-fritidshem 2022 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 131 Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2022 


KS/2022:154 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastställer ersättningsbelopp per elev till fristående grundskolor och förskoleklasser 


för kalenderåret 2022 enligt bilaga. 


 
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 


Enligt skollagen 2010-800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge ersättning till 


fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 


Tranemo kommun. 


Ärendet 


Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskoleklasser och 


grundskolor får i kommunens resursfördelning. Ersättningen bygger på budgeten för 2022. 


Barnkonventionen  


Ärendet om ersättningsbeloppen säkerställer att barn på fristående förskoleklass och 


grundskola får samma förutsättningar för utveckling m.m. som barn på förskoleklass och 


grundskola i Tranemo kommuns regi. 


Ekonomisk påverkan 


De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad för ersättning till fristående verksamheter 


vad gäller förskoleklass och grundskola vilket har tagits hänsyn till i budget 2022. 


Beslutsunderlag 


LU §23, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-23 


Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2022 


Föredragning och debatt 


Ekonom Sofie Öberg föredrar ärendet. 


Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 


Överklagandet ska vara skriftligt. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-05-30 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 45 


 


När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 


varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 


I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 


Överklagandet ska undertecknas. 


OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 


Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 


beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 


överklagandet till Förvaltningsrätten. 


Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du 


fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 


Överklagandet skickas till: 


Tranemo kommun 


Lärandesektionen 


514 80 TRANEMO 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen 


SiS ungdomshem Lövsta, 610 74 Vagnhärad, lovsta@stat-inst.se 


SiS ungdomshem Brättegården, Brätte 166, 462 93 Vänersborg, brattegarden@stat-inst.se 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2022 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 132 Medborgarförslag om att skapa nya tjänster för fältare och/eller 


socialpedagoger på Tranängskolan KS/2020:499 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget antas. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


 


Ärendet 


Daniel Brolin har 2020-10-03 lämnat ett medborgarförslag om att Skapa nya tjänster för 


fältare och/eller socialpedagoger på Tranängskolans mellan och 


högstadie för att göra ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att skapa en trygg miljö för att 


motverka våld, segregation och psykisk ohälsa. 


 


Förslagsställaren anser att för att eleverna ska uppnå goda resultat krävs en psykosocial 


insats i korridorer och skolgårdar för att skapa trygghet.  


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 210915 för att ge förslagsställaren tillfälle 


att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget mer att tillägga. 


 


Förvaltningen ser förslagsställarens förslag som väldigt framsynt och klokt. 


Lärandesektionen och Tranäng 7-9 hade som mål att införa en tjänst som specialpedagog på 


heltid from 2022 på Tranäng 7-9. Syfte var att skapa trygghet och studiero på skolan genom 


förebyggande och främjande insatser i elevgruppen. Insatserna skulle ske framför allt på 


lektionsfri tid för att kunna fånga upp elever i skolsvårigheter samt elever med problematisk 


skolnärvaro. Socialpedagogen skulle befinna sig ute bland eleverna för att skapa en relation 


och kunna fånga upp eleverna i ett tidigt skede. Socialpedagogen skulle även ha 


huvudansvaret för det förebyggande och främjande trygghetsarbetet samt arbetat med de 


kränkningar som uppstår på skolan.  


När förslaget lades fanns dessvärre inte ekonomi för att tillsätta denna tjänst. Under drygt ett 


år har Lärandesektionen jobbat med stora anpassningar och fått minska sin bemanning med 


ett femtiotal medarbetare och det ser inte bättre ut inför budget 2022. Ytterligare 


neddragningar måste ske. De insatser som måste prioriteras är undervisning, administration 


och ledning för att klara grunduppdraget.  


Ett stort antal barn i behov har ökat och sektionen prioriterar nu medel till en 


trygghetsperson på 100 % från och med mars 2022. 


Ekonomisk påverkan 


Finansiering sker inom budget. 
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Barnkonventionen  


Ett jakande beslut har en positiv påverkan för trygghetsarbetet för barn och elever. 


Beslutsunderlag 


LU §20, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelsen 2021-09-10 


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


Tranängskolan 


KF §99 inkomna motioner och medborgarförslag 


Beslutet skickas till 


Daniel Brolin 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 133 Årsbokslut Bengt Claessons minne 2021 


 KS/2022:137 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Årsbokslut för 2021 samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


 


Jäv  


Rose Torkelsson (S), Cecilia Valbrant (C) och Caroline Bergmann (Mp) anmäler jäv och deltar 


därmed inte i handläggningen av ärendet. Bo Haarala (S), Christoffer Andersson (C) och 


Gunilla Blomgren (L) ersätter.  


Ärendet 


Årsbokslutet för 2021 för Bengt Claessons minnesfond. Stiftelsens ändamål är att dela ut 


stipendier till studerande som kommer från Tranemo församling och som studerar på 


grundskola, gymnasieskola eller högskola/universitet. 


Kommunstyrelsen har sedan 2010 fått uppdraget att förvalta stiftelsen och en 


donationskommitté, bestående av sektionschefen för lärandesektionen och lärandeutskottet, 


vilket ansvar för den årliga utdelningen.  


År 2021 beviljades 34 elever stipendium, uppdelat på 16 högskolestuderande, 6 


gymnasieelever samt 12 grundskoleelever. Totalt utdelades det 274 000 kronor. 


Stiftelsens resultat för 2021 var 349 000 kronor och det totala egna kapitalet var 1 650 693 kr.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


LU §21, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-16 


Årsbokslut 2021 
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Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Kanslifunktionen 


Revisor 


Slutinstans  


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 134 Sommarlovsbusskort 2022 KS/2022:166 


Kommunstyrelsens beslut 


• Erbjuder ungdomar födda 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 som är folkbokförda i 


Tranemo kommun eller om folkbokföringskommun saknas för ungdomar med 


varaktigt boende i Tranemo kommun sommarlovsbusskort inom kommunen på 30 


dagar. 


• Distribuerar sommarlovsbusskorten via direktutskick. 
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 


• Erbjuda ungdomar födda 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 som är folkbokförda i 


Tranemo kommun eller om folkbokföringskommun saknas för ungdomar med 


varaktigt boende i Tranemo kommun sommarlovsbusskort inom kommunen på 30 


dagar 


• Kostnaden (busskort inkl. direktutskick) beräknas uppgå till 500 tkr 


• Finansiering sker inom Lärandesektionens ram 


Barnkonventionen  


Busskorten skapar likvärdighet för ungdomarna i kommunen.  


Ekonomisk påverkan 


Kostnaden för sommarbusskorten beräknas uppgå till 500 tkr och finansiering sker inom 


Lärandesektionens ram. 


Beslutsunderlag 


AU §62, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-29 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 135 Årsrapport fjärrvärme 2021 KS/2022:200 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner upprättade årsrapporter för fjärrvärme 2021. 
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 fjärrvärmelagen (2008:263) ska fjärrvärmeföretag inom sju månader från 


räkenskapsårets utgång redovisa årsrapporter till Energimarknadsinpektionen. Syftet med 


rapporteringen är att motverka en oskälig prissättning samt öka förtroendet hos kunderna. 


Förvaltningen har upprättat rapporter vilka ska godkännas av kommunfullmäktige innan de 


senast 31:e juli skickas till Energimarknadsinpektionen. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan enligt barnkonventionen. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §72, 2022-05-05 


Tjänsteskrivelse 2022-04-11 


Årsrapport 2021 


Drift- och affärsförhållanden 2021 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen, infrastruktur 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 136 Rekommendation att anta Färdplan Nära vård samt reviderat 


Hälso- och sjukvårdsavtal - Boråsregionen KS/2022:169 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tecknar avtal med Västra Götalandsregionen utifrån det reviderade hälso- och 


sjukvårdsavtalet. 


• Antar Gemensam färdplan för god och nära vård. 
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 


Boråsregionen ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med 


tillhörande överenskommelser och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 


reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR. 


Boråsregionen ställer sig bakom förslaget till Gemensam färdplan länsgemensam strategi för 


god och nära vård och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om färdplanen. 


Sammanfattning av ärendet 


En revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för 


regionen Västra Götaland och kommunerna har genomförts. Lagstiftningen ställer krav på 


att samverkan regleras i en överenskommelse. Förändringar i avtalet har gjorts med 


utgångspunkt att få avtalet att hålla över tid och med fokus på personcentrerat 


förhållningssätt. 


Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 


utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 


förutsättningar för utveckling, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 


öka fram till 2030. 


VästKom och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har berett ärendena och 


rekommenderar kommunerna att ta beslut om färdplan samt teckna avtal. 


Ärendet 


Hälso- och sjukvårdsavtal 


Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 


samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från 


både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska 


samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 


avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 


sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 


överenskommelse, också reviderats.  
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Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är 


navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och 


hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och 


överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att 


hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.  


 


I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan 


kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och 


sjukvårdavtalet med tillhörande överenskommelser läses som en helhet. I de fyra 


lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de avtalstexter som 


är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 


ansvarsfördelning:  


- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland.  


- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 


sjukvård.  


- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 


personer med missbruk och beroende.  


- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. 


 


Färdplan för god och nära vård 


Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 


utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt 


prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 


förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 


behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 


genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 


befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 


Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan 


och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en 


gemensam målbild som visar färdriktningen.  


Barnkonventionen  


Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


I färdplanen framgår att barnkonventionens mål ska beaktas och i hälso- och 


sjukvårdsavtalet framgår att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 


bedömningar som rör barn. 


Ekonomisk påverkan 


Modellen för betalningsansvar är oförändrad. 
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I övrigt avser avtalet en förskjutning av resurser från specialistvård till primärvård. 


Konsekvenserna av denna förskjutning i ett längre perspektiv är i dagsläget svåra att 


bedöma. 


Beslutsunderlag 


OU §56, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse, 2022-03-29 


Ordförandebeslut Boråsregionen, Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, 


2022-03-18 


Ordförandebeslut Boråsregionen, Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 


överenskommelser, 2022-03-18 


Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 


Hälso- och sjukvårdsavtal, reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 


länets 49 kommuner och region Västra Götaland. 


Rekommendation att anta Färdplan Nära vård samt reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal, 


2022-03-29 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Boråsregionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 137 Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:160 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner justering att verksamhetens budgetramar för 2022 sänks med 407 tkr och 


budgeterade intäkter på finanssidan sänks med 407 tkr. 
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 


Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per 


2021-12-31. I budget för 2022 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 56.634 tkr. 


Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2021-08-31 


ska sänkning ske med 407 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså 


sänkas med 407 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska sänkas i motsvarande 


mån med 407 tkr.   


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då 


budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 


Beslutsunderlag 


AU §64, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-04-01 


Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2021-12-31 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige  


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 138 Uppsiktsplikt, Tranemo Utvecklings AB 2021 TUAB/2022:5 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner att Tranemo Utvecklings AB under 2021 har bedrivit sin verksamhet på 


ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 


ramen för de kommunala befogenheterna.   
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 kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala 


aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det 


fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 


befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 


Lekmannarevisorerna bedömer att TUABs verksamhet i allt väsentlig har skötts på ett 


ändamålsenligt sätt, samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande.  


TUAB redovisar ett resultat efter skatt på 2,6 mnkr (2020: -1,3 mnkr), vilket är en kraftig 


förbättring jämfört året innan. Bolaget har under året riktat fokus både mot att växa och 


främja näringslivsutvecklingen men också mot att besluta om långsiktigt betydelsefulla 


strategier för bolagets framtid.  


Ett urval av händelser av väsentlig betydelse är:  


Byggnation lagerlokal till Nexans Sweden AB 


Lagerlokal på 3 000 kvm, 25 års hyrestid, teknologi för självkörande truckar. Byggkostnad 20 


mnkr (10 mnkr under ursprunglig projektbudget och 2 mnkr under den fastställda 


budgeten).  


 


Amorteringsplan och lån i egen regi 


Bolaget har under året arbetat fram och beslutat om en amorteringsplan. Bolagets 


låneportfölj har övergått från att hanteras via andra delar av koncernen till att på egen hand 


låna direkt från Kommuninvest 


 


Internkontroll & verksamhetsplan  


Bolaget har arbetat med nedbrytning av fullmäktiges mål samt fastställt internkontrollplan. 


 


Försäljning av fastighet 


Fastigheten Moghult 1:223 som är en lagerlokal har under året sålts till nya ägare som 


tillträder i början på januari 2022. Försäljningssumman kommer att redovisas på 2022 års 


resultat. 
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Återtagande av hyresrabatter 


Under 2020 gav bolaget ut ett antal hyresrabatter, delar av dessa är nu på väg att återtas 


vilket stärker bolagets kassa.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §73, 2022-05-05 


Tjänsteskrivelse 2022-04-19 


Årsredovisning TUAB 2021 – signerad 


Revisionsberättelse TUAB 2021 – signerad 


Granskningsrapport Tranemo Utvecklings AB 2021 


Bolagsordning-for-Tranemo-Utvecklings-AB 


Ägardirektiv-for-Tranemo-kommuns-bolag 


Protokoll Tranemo Utvecklings AB 2022-03-15 Bolagsstämma Signerat 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 139 Uppsiktsplikt, Tranemobostäder AB 2021 KS/2022:208 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner att Tranemo Forum AB under 2021 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt 


som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 


för de kommunala befogenheterna.   
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 kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala 


aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det 


fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 


befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 


Lekmannarevisionen bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i all väsentlighet har 


skötts på ett ändamålsenligt sätt, samt från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande.  


Tranemo Forum AB redovisar ett överskott år 2021 på 225 tkr (före koncernbidrag från 


Tranemo Utvecklings AB (366 tkr) är resultatet ett underskott på -141 tkr). Överskottet 


hämtar hem förra årets balanserade förlust om motsvarande 225 tkr. Bolagets kostnader 


består främst av finansiella kostnader och revisionskostnader.  
  


Revisionen har vid tidigare årsredovisningar uppmärksammat att det saknats nedbrytning 


av kommunfullmäktiges mål samt en internkontrollplan. Detta har under året åtgärdats.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §74, 2022-05-05 


Tjänsteskrivelse 2022-04-19 


Revisionsberättelse Tranemo Forum 2021 


Årsredovisning TFAB 2021 – signerad 


Bolagsordning-for-Tranemo-Forum 


Ägardirektiv-for-Tranemo-kommuns-bolag 


Protokoll TFAB 2022-03-31 BOLAGSSTÄMMA signerat 
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Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 140 Uppsiktsplikt, Tranemo Forum AB 2021 TFAB/2022:3 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner att Tranemo Forum AB under 2021 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt 


som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 


för de kommunala befogenheterna.   
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 kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala 


aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det 


fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 


befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 


Lekmannarevisionen bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i all väsentlighet har 


skötts på ett ändamålsenligt sätt, samt från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande.  


Tranemo Forum AB redovisar ett överskott år 2021 på 225 tkr (före koncernbidrag från 


Tranemo Utvecklings AB (366 tkr) är resultatet ett underskott på -141 tkr). Överskottet 


hämtar hem förra årets balanserade förlust om motsvarande 225 tkr. Bolagets kostnader 


består främst av finansiella kostnader och revisionskostnader.  
  


Revisionen har vid tidigare årsredovisningar uppmärksammat att det saknats nedbrytning 


av kommunfullmäktiges mål samt en internkontrollplan. Detta har under året åtgärdats.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §75, 2022-05-05 


Tjänsteskrivelse 2022-04-19 


Revisionsberättelse Tranemo Forum 2021 


Årsredovisning TFAB 2021 – signerad 


Bolagsordning-for-Tranemo-Forum 


Ägardirektiv-for-Tranemo-kommuns-bolag 


Protokoll TFAB 2022-03-31 BOLAGSSTÄMMA signerat 
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Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 141 Årsredovisning 2021, Sjuhärads kommunalförbund, 


Boråsregionen KS/2022:205 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning för år 2021. 


• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Ordförande Anders Brolin (S) och vice ordförande Lennart Haglund (C) anmäler jäv och 


deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. Bo Haarala (S) och Christoffer Andersson 


(C) ersätter.  


Ärendet 


Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 


samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 


Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda och Varbergs. Förbundet bedriver bland annat verksamhet 


inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att främja samverkan 


mellan medlemskommunerna.  


Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är något 


lägre än år 2020. De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt 


resultat om knappt 1 000 tkr vilket beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr. Välfärd och 


kompetens som redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr som beror på att medarbetare från 


verksamheten arbetat i projekt som därmed finansierats av regionala och nationella medel. 


Navet science center redovisar ett negativt resultat om 1 700 tkr där en del av underskottet 


härrör till driften. De minskade intäkterna till följd av pandemin har balanserats genom 


kostnadsreducerande åtgärder samt alternativ finansiering.  


Revisorerna bedömer att rapporten i huvudsak uppfyller lagstiftarens krav och RKRs 


rekommendationen. Av granskningen har det inte framkommit några väsentliga avvikelser 


från god redovisningssed. Resultatet bedöms i huvudsakvara förenligt med de mål som 


direktionen beslutat om.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-05-04 


Bilaga 1 Protokollsutdrag § 8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 


kommunalförbund 


Bilaga 2 Årsredovisning 2021 med bilagor, Boråsregionen 


Bilaga 3 Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021, Boråsregionen 


Bilaga 4 Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021, 


Boråsregionen 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Sjuhärads samordningsförbund 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 142 Årlig redovisning av partistöd 2021 KS/2022:142 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner samtliga partiers redovisningar av användandet av partistöd för 2021. 


• Betalar ut partistöd till samtliga partier enligt beslutade regler. 


• Förvaltningen får i uppdrag att revidera ”Regler för partistöd” med reglering om 


partistöd till partier som har politiska vildar på sina mandat. 
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 


Redovisningen av utbetalt partistöd ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen 


senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen 


ska avse perioden 1 januari till 31 december föregående år och visa att partistödet använts 


för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen 


ska även en granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare. 


Om ett parti inte har lämnat in en redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen 


inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigad till partistöd för nästkommande 


år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget 


partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler.  


Följande underlag efterfrågas i samband med redovisningen från alla partier, 


- Granskningsrapport av utsedd granskare 


- Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning) 


Protokollsutdrag som visar: 


- Vald styrelse 


- Valda revisorer 


- Föreningens firmatecknare 


- Föreningens Bg/PG-nummer 


- Utsedd granskare 


I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 31 § andra och tredje stycket anges ” En av mottagaren 


utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 


mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas i 


redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 


redovisningen och granskningsrapport enligt första och andra stycket.” 


Redovisningarna har nu granskats av förvaltningen och begäran om komplettering har 


skickats ut. Efter komplettering ser redovisningen ut som följer, 


Centerpartiet 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


Socialdemokraterna 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering (2022-


04-01) med protokoll som visar vald styrelse, valda revisorer och utsedd granskare.  
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Kristdemokraterna 


Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


 


Liberalerna 


Saknar underlagen; protokollsutdrag som visar föreningens firmatecknare och 


protokollsutdrag som visar utsedd granskare. 


Kompletterat mejlledes med namn. 


Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


 


Moderaterna 


Saknar protokollsutdrag som visar utsedd granskare. 


Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


 


Miljöpartiet de gröna 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


 


Vänsterpartiet 


Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


 


Sverigedemokraterna 


Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 


Komplettering (2022-04-05) med granskningsrapport. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Godkänd redovisning generar utbetalt partistöd. 


Beslutsunderlag 


AU §65, 2022-04-21 


Tjänsteskrivelse 2022-03-31 


Regler för partistöd 


Samtliga partiers redovisning 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Samtliga gruppledare 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 143 Ansökan om bidrag till Tranemo kommunanställdas 


personalförening KS/2022:210 


Kommunstyrelsens 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 


AU §71, 2022-05-05 


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  


Avslutat 
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§ 144 Valärende - Anders Brolin (S) KS/2022:132 


Kommunstyrelsens beslut 


• Entledigar Anders Brolin (S) från uppdraget som ordförande i allmänna utskottet 


från och med 2022-06-01. 


• Utser Driton Bilalli (S) 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 Driton Bilalli (S) 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 


Avsägelse Anders Brolin – bilaga 


Avsägelse Anders Brolin (S) 
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KF §67 Valärende – Avsägelse från Anders Brolin (S) 


KF §81 Valärende – Anders Brolin (S) 


Beslutet skickas till 


HR-funktionen 


Ekonomifunktionen 


Kanslifunktionen 


Hemsidan 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-05-30 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 70 


 


§ 145 Valärende - Val av ledamot till budgetutskottet efter Stefan 


Larsson (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 §111, 2022-04-25 


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 
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§ 146 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet efter Anna Letth 


(SD) KS/2022:186 


Kommunstyrelsens beslut 


• Uppdraget som ersättare i budgetutskottet för Sverigedemokraterna lämnas vakant.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


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) 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Johnny Letth (oberoende (SD)) ger förslaget att uppdraget ska lämnas vakant. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen på Letths (oberoende (SD)) förslag. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


HR-funktionen 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-05-30 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 72 


 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 147 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107 


Kommunstyrelsens 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 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


/Muntli


g 


1 Nej 0 


grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojkar 


2 Fysisk/


Psykisk


1 Nej 0 
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/Muntli


g 


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 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 148 Initiativärende - Avvaktande av uppstart byggprojekt Solbacken 


- Moderaterna KS/2022:265 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen beslutet § 122 (2022-05-30) att investeringen av vård- och 


omsorgsboende och förskola Solbacken tar time out.  
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 


Moderaterna har inkommit med ett initiativärende som lyder; 


 


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. 


Beslutsunderlag 


Initiativärende Solbacken 


Status 


Avslutat 
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§ 149 Information från förvaltningen KS/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner förvaltningens 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. 


Förvaltningens information till kommunstyrelsen 


Ukraina  


Den 23/5 (senaste uppgiften vi har) återfinns 34 personer från Ukraina i Tranemo kommun.    


Den 27 april sänkte Migrationsverket prognosen för hur många som beräknas söka skydd i 


Sverige, men betonar samtidigt att läget är osäkert. Enligt det uppdaterade huvudscenariot 


kan 80 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige fram till årsskiftet, att 


jämföra med 76 000 fram till halvårsskiftet i tidigare bedömning.  


Den 29 april rapporterade Länsstyrelsen länets förslag på fördelningstal till 


Migrationsverket. I mitten av april presenterade Migrationsverket ett förslag till 


fördelningstal som ska ligga till grund för myndighetens fördelning av boenden för 


skyddssökande från Ukraina. Fördelningen mellan kommuner bygger på befolkningsstorlek, 


arbetsmarknad och övriga mottagande av asylsökande och skyddsbehövande. Det som sker 


nu är att Migrationsverket ska fatta beslut om fördelningstalen. Därefter kommer 


Migrationsverket att anskaffa nya boendeplatser för skyddsbehövande, med fördelningstalet 


som målbild. Syftet är att åstadkomma en jämn fördelning av boendeplatser mellan 


kommunerna.   


Förvaltningen har senaste veckorna intensivt försökt upprätta kontakt med Migrationsverket 


för att få tilldelat den kontaktperson som sedan tidigare har utlovats kopplat till boenden. 


Kontaktpersonen är en nyckel för oss i Tranemo kommun för att kunna upprätta erforderliga 


avtal för boenden i kommunal regi. Detta går fortfarande trögt och en kontaktperson är ännu 


inte kommunicerad från Migrationsverket.   


Konferenser, seminarier och nätverk  


Förvaltningen har på olika sätt senaste tiden deltagit i olika former av konferenser, 


seminarier och nätverk.  


Seminarium om hållbara livsmiljöer 


I mitten av maj deltog förvaltningen, i form av vår kulturchef, på ett seminarium om hållbara 


livsmiljöer arrangerat av Science Park Borås, Centrum för välfärdsstudier samt Centrum för 


kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås. Vid detta tillfälle presenterade Tranemo 


kommun tre platsutvecklingsprojekt, dessa är Glasets hus, Centralen och kommunpoeten. 


Perspektivet var social hållbara projekt där civilsamhället, näringsliv och det offentliga 


samverkar för hållbar samhällsutveckling. Vi kan konstatera att många prata positivt om 


Tranemo kommun och ser kommunen som progressiv.      
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Folkhälsokonferens 


Förvaltningen, i form av vår folkhälsostrateg, var med och planerade den årliga 


folkhälsokonferensen som gick av stapeln 13 maj. Sjuhärads kommuner deltog vid detta 


tillfälle med både tjänstepersoner och politiker. Temat för konferensen var samverkan för att 


främja skolnärvaro och skapa goda förutsättningar för fullföljda studier. Tranemo kommun 


bidrog med en del av innehållet för dagen i form av att berätta om vårt PIF-arbete, som 


återfinns inom lärandesektionen.  


 


Digitaliseringsdagarna  


Representanter från förvaltningen deltog på digitaliseringsdagarna i Stockholm i början av 


maj. Temat för årets konferens var ”hackad”, inspirerat av SVT:s programserie där fyra 


hackare får i uppdrag att ta sig in och ta över företag och privatpersoners konton och 


nätverk. På digitaliseringsdagarna fanns ett seminarieinslag om vårt arbete med digitala 


lärresurser (som blivit nationellt uppmärksammat), som vi genomfört tillsammans med 


Ulricehamns kommun.  


 


Nätverksträff bostadsbolag  


Förvaltningen, i form av trygghetssamordare, tillsammans med våra kommunpoliser deltog 


på Tranemo bostäders nätverksträff för kommunala bostadsbolag runt om i Sjuhärad i 


mitten av maj, som i år anordnades av Tranemo bostäder. Där presenterade förvaltningen 


vårt EST-arbete (effektiv samordning för trygghet) och fördelar med den goda samverkan 


som återfinns inom koncernen kopplat trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor.   


Renovering av Tranemosalen  


Renovering av Tranemosalen pågår. Kök, vitvaror, möbler, nytt system för ljud och bild och 


andra inventarier är beställda. Håltagning för el, vatten, värme och avlopp påbörjas vecka 22 


och följs av måleriåtgärder. Hela renoveringen följer tid och budgetplan. 


Information i korthet  


• Tillgänglighetsanpassningen av badplatsen i Dalstorp är på väg att slutföras och är 


troligen färdigställd vecka 23. 


Förvaltningen väntar på besked om dispens från strandskyddsreglerna för att kunna 


sätta upp ett permanent hopptorn vid Visens badplats. 


• En funkisfestival äger rum på Glasets Hus i Limmared mellan den 30/5 - 3/6. Glasets 


Hus har ofta besök av grupper/skolklasser med funktionsvariationer och dessa besök 


upplevs som stimulerande och därför satsas det nu på denna festival. Festivalen är ett 


samarbete mellan föreningen och olika funktioner i kommunen, såsom kost, 


folkhälsa, LSS och kultur. 


• Kulturskolan har varit på turné under vecka 20 och haft en föreställning för alla barn 


i årskurs 1–6. Den 24 maj genomfördes också öppet hus där alla barn är inbjudna att 


komma och testa ämnen på kulturskolan.  
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• Vi har många besök på vårt attraktivt biblioteket. Ett författarbesök har ägt rum med 


Lars Wilderäng som efter besöket skrev positivt om Tranemo bibliotek i en tweet: 


”helt klart ett av de finaste biblioteken jag varit på, Tranemo nybyggda från 2020. 


Sjöutsikt också”. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-05-30   


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 
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§ 150 Delegeringsbeslut KS/2022:13 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 


handlingar. 
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 


Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 


delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 


beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Delegeringsbeslut BAB april 


Delegeringsbeslut Personal april 


Delegationsbeslut KS-UPH 2022-05-18 


Delegeringsbeslut ÄO april 


Delegeringsbeslut LSS april 


Delegeringsbeslut IFO april 


Delegeringsbeslut FN SoL april 


Delegeringsbeslut Färdtjänst april 


Delegeringsbeslut skolskjuts 2021-2022 


Delegeringsbeslut skolskjuts april/maj 2022 


Status 


Pågående 
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§ 151 Delgivningar KS/2022:12 


Kommunstyrelsens 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 


Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 


- Minnesanteckningar gemensamt KS Svenljunga-Tranemo 


- E-post information om Single Digital Gateway (SDG) 


- Information om SDG till kommuner 


- Boråsregionen Yttrande beredningsremiss lokaliseringsutredning 


- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-04-29 §30 


- Protokollsutdrag från styrelsen Södra Älvsborgs sammanträde 29e april 2022 


- Bilaga Lägesrapport – Projekt närsjukhus Skene april 2022 


- Protokollsutdrag §28 220429 Genomförande besöksnäringsstrategi Boråsregionen 


Status 


Pågående 
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§ 152 Utskottsprotokoll KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4 


Kommunstyrelsens 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 


Följande utskottsprotokoll delges kommunstyrelsen; 


- Protokoll LU 2022-04-21 


- Protokoll OU 2022-04-21 signerat 


- Protokoll OU 2022-05-19 signerat 


- Protokoll AU 2022-04-21 


- Protokoll AU 2022-05-05 


- Protokoll AU 2022-05-19 


- Protokoll BU 2022-04-19 signerat 


- Protokoll BU 2022-04-20 signerat 


- Protokoll BU 2022-05-25 


Status 


Pågående 
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§ 153 Nämndprotokoll KS/2022:12, PN/2022:14 


Kommunstyrelsens 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 


Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll; 


- Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo 2022-04-26 


- Protokoll samverkansnämnd Personal 2022-05-05 


Status 


Pågående 
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§ 154 Övriga protokoll KS/2022:12, TUAB/2022:1 


Kommunstyrelsens 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 


Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 


- Protokoll direktionen SÄRF 2022-04-22 


- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-04-29 


- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-04-29 §30 


- Protokoll TUAB 2022-05-18 signerat 


Status 


Pågående 
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§ 155 Avtackning 
Ordförande Anders Brolin (S) har avsagt sig uppdraget som kommunstyrelsens ordförande 


och avtackas av kommunstyrelsen. 


 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) vill tacka ordförande för denna tiden och önskar lycka 


till.  


 


Ordförande Anders Brolin (S) vill tacka alla förtroendevalda i kommunstyrelsen och 


förvaltningen för denna tid. 
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