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§ 103 Uppdrag - Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen 
överförs till ideell förening att sköta. KS/2018:745 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar utredningen 

• Godkänner att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell förening 

• Ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med den ideella Biografföreningen Tranan 
gällande bio och övrig kulturverksamhet. 

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 
Kommunfullmäktige gav, 2018-11-26 § 153, förvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle 
innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att sköta. Utredningen är nu 
genomförd. Förvaltningen bedömer att det finns skäl som talar för att en förening får i 
uppdrag av kommunen att bedriva biografverksamhet i Bio Tranan i Medborgarhuset i 
Tranemo. 
Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att undersöka 
intresset för att driva biografverksamheten ideellt. Arbetet har resulterat i den nystartade 
Biografföreningen Tranan. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige gav, 2018-11-26 § 153, förvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle 
innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att sköta.  

De avgränsningar som gjorts i utredningen baseras på att förvaltningen tolkar att uppdraget 
enbart avser att utreda vad det skulle innebära att överföra själva biografverksamheten i 
Medborgarhuset i Tranemo, alltså verksamheten att visa filmer och aktuella kringaktiviteter 
till det, och inte hela driftern av biograflokalen.  

Det visades runt 70 olika filmer per år på biografen, både 2018 och 2019. Filmvisningsdagar 
har varit onsdagar och söndagar. Under pandemiåren 2020, 2021 har biografen inte varit 
igång. Under 2022 har vi vid några tillfällen visat film tillsammans med den nystartade 
Biografföreningen Tranan och Göteborg Film Festival. Tranemo kommun är dessutom 
utsedd till filmårskommun 2022. 
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Det finns en uträkning på att det totalt 2018 krävdes personal  
ca 60 timmar/månad under 9 månader per år som filmer har visats. Det har inte varit några 
visningar under sommaren.  

Vad gäller intäkter kan det konstateras att försäljning i kiosken i samband med 
filmvisningarna historiskt inte har gett någon vinst. Intäkterna har helt och hållet kommit 
från biljettförsäljningen. På totalen har driftkostnaderna alltid överskridit intäkterna. 

Film på biograf är en intressant konstform. En biograf är viktigt för Tranemo kommun ur ett 
kulturpolitiskt och folkbildande perspektiv. Biografverksamheten bidrar till att göra 
kommunen attraktiv att bo och verka i. 
 
Genom förvaltningens omvärldsanalys framgår att i stora delar av landet har 
biografverksamheten gått från kommunal till föreningsdriven. Inom biografverksamheten 
krävs kompetens som kommuner sällan har. Att kommunen tar ansvar för driften av själva 
lokalen är viktigt har det visat sig. Det skapar stabilitet och hållbarhet.  

Utvecklingen av biografverksamhet handlar mycket om att skapa ett mervärde vid 
filmvisningarna för att öka biografpublikens upplevelse. Det kan röra sig om servering av 
mat och dryck före eller under visningar, föredrag och presentationer i samband med 
visningar eller särskilda temavisningar. Att dessutom kunna arrangera annat än film i 
Medborgarhuset i Tranemo handlar om att utnyttja biograflokalens potential. Lokalen kan 
också användas som en arena för scenkonst.  

Det finns för- och nackdelar både med att fortsätta bedriva biografverksamheten i 
kommunens regi och med att bedriva den i föreningsregi. Bedömningen är dock att det finns 
skäl som talar för att en förening får i uppdrag av kommunen att bedriva biografverksamhet.  
 
Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att undersöka 
intresset för att driva biografverksamheten ideellt. Arbetet har resulterat i den nystartade 
Biografföreningen Tranan. Se bifogad handling Årsmötesprotokoll och stadgar för 
Biografföreningen Tranan. 

Förvaltningen föreslår därför att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell förening 
och att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med den ideell föreningen 
Biografföreningen Tranan gällande biografverksamheten och övrig användning av lokalen 
för kulturella ändamål. Se bifogat exempel på avtal/kontrakt Avtalsexempel Lilla Edet. 

Barnkonventionen  
Att ha en fungerande biograf som visar barn- och ungdomsfilmer och som jobbar aktivt med 
film, på olika vis, är positivt ur ett barnrättsperspektiv. Film och rörliga bilder är ett språk 
som vi lär oss att tolka, analysera och förstå. Att barn får möjligheter att uttrycka sig via film 
och rörliga bilder är viktigt. Inte minst ger bilder lust, nyfikenhet och väcker känslor vilket 
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bidrar till inlärning. Film och rörlig bild har idag en naturlig roll i skolan som ett 
pedagogiskt verktyg.  

Ekonomisk påverkan 
Exempel på utgifter som kan lyftas bort från kommunen vid ideell drift av biografen är 
kostnader för löner, filmhyra, inköp av kioskvaror och kostnader för annonsering. Kostnader 
för själva driften av lokalen (reparationer, underhåll) och att hålla den tekniska utrustningen 
uppdaterad kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, 153 § 
Årsmötesprotokoll och stadgar för Biografföreningen Tranan 2021-10-18 
Avtalsexempel Lilla Edet-Tjänstekoncessionskontrakt mellan Lilla Edets kommun och 
Folkets hus Lilla Edet 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vår ref: Tina Haglund 

Handläggare 

Datum: 2022-05-16 

Dnr: KS/2018:745 

 

 

Tjänsteskrivelse om vad det skulle innebära att driften 

av biografen överförs till ideell förening att sköta  

Förslag till beslut 

• Noterar utredningen 

• Godkänner att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell 

förening 

• Ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med den ideella 

Biografföreningen Tranan gällande bio och övrig kulturverksamhet. 

 

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 

Kommunfullmäktige gav, 2018-11-26 § 153, förvaltningen i uppdrag att utreda 

vad det skulle innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att 

sköta. Utredningen är nu genomförd. Förvaltningen bedömer att det finns skäl 

som talar för att en förening får i uppdrag av kommunen att bedriva 

biografverksamhet i Bio Tranan i Medborgarhuset i Tranemo. 

Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att 

undersöka intresset för att driva biografverksamheten ideellt. Arbetet har 

resulterat i den nystartade Biografföreningen Tranan. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav, 2018-11-26 § 153, förvaltningen i uppdrag att utreda 

vad det skulle innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att 

sköta.  

De avgränsningar som gjorts i utredningen baseras på att förvaltningen tolkar att 

uppdraget enbart avser att utreda vad det skulle innebära att överföra själva 

biografverksamheten i Medborgarhuset i Tranemo, alltså verksamheten att visa 



 
 

 

 

filmer och aktuella kringaktiviteter till det, och inte hela driftern av 

biograflokalen.  

Det visades runt 70 olika filmer per år på biografen, både 2018 och 2019. 

Filmvisningsdagar har varit onsdagar och söndagar. Under pandemiåren 2020, 

2021 har biografen inte varit igång. Under 2022 har vi vid några tillfällen visat 

film tillsammans med den nystartade Biografföreningen Tranan och Göteborg 

Film Festival. Tranemo kommun är dessutom utsedd till filmårskommun 2022. 

Det finns en uträkning på att det totalt 2018 krävdes personal  

ca 60 timmar/månad under 9 månader per år som filmer har visats. Det har inte 

varit några visningar under sommaren.  

Vad gäller intäkter kan det konstateras att försäljning i kiosken i samband med 

filmvisningarna historiskt inte har gett någon vinst. Intäkterna har helt och hållet 

kommit från biljettförsäljningen. På totalen har driftkostnaderna alltid 

överskridit intäkterna. 

Film på biograf är en intressant konstform. En biograf är viktigt för Tranemo 

kommun ur ett kulturpolitiskt och folkbildande perspektiv. Biografverksamheten 

bidrar till att göra kommunen attraktiv att bo och verka i. 

 

Genom förvaltningens omvärldsanalys framgår att i stora delar av landet har 

biografverksamheten gått från kommunal till föreningsdriven. Inom 

biografverksamheten krävs kompetens som kommuner sällan har. Att 

kommunen tar ansvar för driften av själva lokalen är viktigt har det visat sig. Det 

skapar stabilitet och hållbarhet.  

Utvecklingen av biografverksamhet handlar mycket om att skapa ett mervärde 

vid filmvisningarna för att öka biografpublikens upplevelse. Det kan röra sig om 

servering av mat och dryck före eller under visningar, föredrag och 

presentationer i samband med visningar eller särskilda temavisningar. Att 

dessutom kunna arrangera annat än film i Medborgarhuset i Tranemo handlar 

om att utnyttja biograflokalens potential. Lokalen kan också användas som en 

arena för scenkonst.  

Det finns för- och nackdelar både med att fortsätta bedriva biografverksamheten 

i kommunens regi och med att bedriva den i föreningsregi. Bedömningen är dock 

att det finns skäl som talar för att en förening får i uppdrag av kommunen att 

bedriva biografverksamhet.  

 

Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att 



 
 

 

 

undersöka intresset för att driva biografverksamheten ideellt. Arbetet har 

resulterat i den nystartade Biografföreningen Tranan. Se bifogad handling 

Årsmötesprotokoll och stadgar för Biografföreningen Tranan. 

Förvaltningen föreslår därför att biografverksamheten i Tranemo överförs till 

ideell förening och att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med den ideell 

föreningen Biografföreningen Tranan gällande biografverksamheten och övrig 

användning av lokalen för kulturella ändamål. Se bifogat exempel på 

avtal/kontrakt Avtalsexempel Lilla Edet. 

Barnkonventionen  

Att ha en fungerande biograf som visar barn- och ungdomsfilmer och som jobbar 

aktivt med film, på olika vis, är positivt ur ett barnrättsperspektiv. Film och 

rörliga bilder är ett språk som vi lär oss att tolka, analysera och förstå. Att barn 

får möjligheter att uttrycka sig via film och rörliga bilder är viktigt. Inte minst ger 

bilder lust, nyfikenhet och väcker känslor vilket bidrar till inlärning. Film och 

rörlig bild har idag en naturlig roll i skolan som ett pedagogiskt verktyg.  

Ekonomisk påverkan 

Exempel på utgifter som kan lyftas bort från kommunen vid ideell drift av 

biografen är kostnader för löner, filmhyra, inköp av kioskvaror och kostnader för 

annonsering. Kostnader för själva driften av lokalen (reparationer, underhåll) och 

att hålla den tekniska utrustningen uppdaterad kvarstår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-22 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, 153 § 

Årsmötesprotokoll och stadgar för Biografföreningen Tranan 2021-10-18 

 

Avtalsexempel Lilla Edet-Tjänstekoncessionskontrakt mellan Lilla Edets 

kommun och Folkets hus Lilla Edet 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  
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Inledning 

Kommunfullmäktige gav, 2018-11-26 § 153, förvaltningen i uppdrag att utreda 

vad det skulle innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att 

sköta.  

 

Syfte 

Syftet med utredningen är att svara upp mot det uppdraget och kunna fungera 

som underlag för beslut om biografverksamheten i Medborgarhuset i Tranemo 

ska övergå i föreningsdrift eller om den ska kvarstå i kommunal regi. 

 

Metod 

Faktainhämtning och omvärldsombevakning är genomförd inom förvaltningen, 

via kontakter med regionens filmkonsulenter samt genom skriftliga källor så som 

kommunens gällande kulturstrategi, budget för biografverksamheten åren 2016–

2019, dokumentation över visade filmer samt några olika kommuners avtal om 

biografverksamhet i föreningsregi. 

Vidare har kontakter tagits för att undersöka om det finns någon förening med 

film- och kulturintresse som skulle kunna vara aktuell för att överta 

biografverksamheten. 

 

Avgränsning 

Förvaltningen tolkar att uppdraget enbart avser att utreda vad det skulle 

innebära att överföra själva biografverksamheten till ideell förening, alltså 

verksamheten att visa film och kringaktiviteter och inte hela driftern av 

biograflokalen. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Utredning 

 

Bakgrund 

Tranemo kommun bedriver biografverksamhet i Medborgarhuset i Tranemo, 

Biograf Tranan, sedan lång tid tillbaka. Biografutrustningen har undan för undan 

utvecklats och moderniserats. Tranemo kommun var tidig med att ta emot filmer 

digitalt. När den nya ljudanläggningen togs i bruk var den till exempel bland de 

bästa i landet så att det förutom filmvisningar också har fungerat att direktsända 

operaföreställningar från Metropolitan i New York.  

 

Utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingen av biografverksamhet handlar mycket om att skapa ett mervärde 

vid filmvisningarna för att öka biografpublikens upplevelse. Det kan röra sig om 

servering av mat och dryck före eller under visningar, föredrag och 

presentationer i samband med visningar och särskilda temavisningar. Att 

dessutom kunna arrangera annat än film i lokalen handlar om att utnyttja 

biograflokalens potential. Lokalen kan också användas som en arena för 

scenkonst.  

Budget 

Det finns en uträkning på att det totalt under 2018 krävdes personal på 

ca 60 timmar/månad under 9 månader per år som filmer har visats. Det har inte 

varit några visningar under sommaren. 

Driftskostnaderna (exklusive fastighetens driftskostnader) för 

biografverksamheten 2018 var totalt 190 000 kronor, fördelat på: 

- personal ca 100 000 kronor 

- hyra av film ca 80 000 kronor 

- annonsering, olika avgifter ca 10 000 kronor. 

Vad gäller intäkter så kan det konstateras att försäljning i kiosken i samband med 

filmvisningarna historiskt inte har gett någon vinst. Intäkterna har helt och hållet 

kommit från biljettförsäljningen och uppgick till 202 000 kronor 2016,  

175 000 kronor 2017, 133 000 kronor 2018 och till 144 000 kronor 2019.  

På totalen har driftkostnaderna alltid överskridit intäkterna. 



 
 

 

 

Omvärldsanalys  

Sedan decennier tillbaka har biografens död förutspåtts. Trots att det nu finns 

många olika sätt för att ta del av film (så kallade visningsfönster) har biograferna 

fortsatt vara viktiga för människor i Sverige. Att se film på stor duk tillsammans 

med andra är en speciell upplevelse. Sedan 1980-talet har besökssiffrorna legat 

nästan konstant men analyser från Svenska Filminstitutet de senaste tio åren 

visar att antalet biografbesökare under den perioden har ökat. Det finns bra stöd 

från kulturinstitutioner till biografföreningar i form av utbildningar, 

marknadsföring, tillgänglighetsarbete och regional samverkan.  

Film på biograf fortsätter att vara en intressant konstform. Att ha en biograf är 

viktigt för Tranemo kommun ur ett kulturpolitiskt och folkbildande perspektiv. 

Biografverksamheten bidrar också till att göra kommunen mer attraktiv.  

Det är ett komplext och tungt projekt att driva en biograf, resurser och 

kompetens krävs inom många områden som kommuner sällan har. Analysen 

visar också generellt att driften av fastigheter är det som är den stora utmaningen 

för civilsamhället. Föreningar engagerar sig med ett stort intresse för film, men 

sedan tillkommer praktiska saker med fastighetsdrift som gör att kraft och 

engagemang kan minska. Att kommuner tar ansvar för fastighetsdriften har 

visats sig vara av stor vikt. Det skapar stabilitet och hållbarhet vid föreningsdrift. 

 

Vi kan konstatera att i stora delar av landet har biografverksamheten gått från 

kommunal till föreningsdriven.  

 

Vidare ser förvaltningen en rad svårigheter med att driva biografer i mindre 

kommuner, så som: 

• svårigheter att få biografen att bära sig ekonomiskt 

• brist på personer inom förvaltningen och/eller föreningsliv som kan driva 

biografen  

• avsaknaden av ett kulturpolitiskt uppdrag gällande filmverksamhet 

• rådande uppfattning av biografen som en kommersiell ”filmstad” och ses inte 

kunna bidra till att utveckla kommunen. 

Fördelar och nackdelar med olika alternativ 

Alternativ 1, verksamheten fortsätter i samhällssektionens regi på samma sätt 

som under 2019.  

Fördelar:  



 
 

 

 

• Kommunen behåller kontrollen över vilka som får använda lokalen.  

• Om politiken vill betona det kulturpolitiska uppdraget att arbeta med film ur 

ett kvalitativt och brett perspektiv är denna driftsform enklast.  

• Driftsfördelar som inte en förening har. Till exempel så har kommunen redan 

en befintlig driftsorganisation. 

Nackdelar: 

• Resurser och kompetens saknas för att driva en kvalitativ filmverksamhet.   

• Med nuvarande organisation är det inte möjligt att skapa ett plusresultat. 

• För att utveckla verksamheten i framtiden krävs det kompetens både tekniskt 

och kulturpolitiskt.  

 

Alternativ 2, verksamheten tas över av en biografförening. 

Fördelar: 

En biografförening kan ha stor kultur- och filmteknisk kompetens.  

• En biografförening kan bidra till att lyfta film som konstform och arbeta 

filmpedagogiskt. 

• Det är värdefullt med ideellt engagemang.  

• I samband med ett avtal kan det vara möjligt att göra skrivningar för ett 

kulturpolitiskt uppdrag. 

• En biografförening behöver inte anställa personal eftersom de bygger 

verksamheten på ideella krafter.  

• Det finns samarbetsmöjligheter och potentiella synergier med 

kulturföreningar och andra föreningar. 

• En biografförening har möjlighet att ansöka om vissa bidrag som 

kommuner inte kan söka. 

 

 

 

 

Nackdelar: 

• Det kan bli svårare med tillgång till lokalen för kommunal verksamhet som 

regelbundet använder biografen. 

• Det finns risk för biografverksamhetens fortlevnad om föreningen förlorar 

engagemang och avslutar sitt uppdrag. 



 
 

 

 

• Ekonomin måste säkerställas. Kulturföreningsbidrag eller överenskommelse 

måste till.  

 

Oavsett alternativ behöver förvaltningen jobba vidare med: 

• en budget för biografverksamheten 

• ett tydligare kulturpolitiskt ställningstagande 

• en stabilare organisation för biografverksamheten 

• avtal med en biografförening eller riktlinjer för hur kommunen ska bedriva 

biografverksamheten. 

I ett avtal med en biografförening behöver vi belysa eventuella kulturpolitiska 

uppdrag, ägandeförhållanden gällande utrustning, hur eventuellt avslut ska 

hanteras, hur föreningar och andra verksamheter ska kunna använda lokalen 

samt uppdrag och mål för verksamheten. Ansvaret för underhåll och utveckling 

av tekniken behöver klargöras. Fler aspekter kan tillkomma. 

 

Slutsats/Rekommendation 

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Bedömningen är dock att det 

finns skäl som talar för att en förening får i uppdrag av kommunen att bedriva 

biografverksamhet, den är viktig och gör kommunen attraktiv. I avtalet kan det 

också vara möjligt att göra skrivningar gällande ett kulturpolitiskt uppdrag. I 

avtalet bör förvaltningen säkra och reglera bra tillgång till biografen för andra 

intressenter som föreningar och kommunal verksamhet. Avtalsskrivningen är en 

viktig fråga där många aspekter måste vägas in, bland annat då det gäller 

eventuella kulturpolitiska överväganden och hur den tekniska utrustningen ska 

hanteras under uppdraget och vid eventuell uppsägning av uppdraget. De 

ekonomiska konsekvenserna blir att det inte längre finns ett minusresultat för 

kommunen.  

 

 

Förvaltningen har parallellt med uppdraget, hittat en förening, 

Biografföreningen Tranan, som är intresserad att ta över biografverksamheten på 

Bio Tranan. Biografföreningen Tranan har tillsammans med Kultur i Tranemo 

regelbundet börjat visa filmer på biografen igen efter mer än två års uppehåll. 

Detta är ett sätt att tillsammans testa kapaciteten och samverkan samt identifiera 



 
 

 

 

utmaningar, såväl tekniska som praktiska. I föreningen är det många unga 

medlemmar, något som vi vill ta vara på och värna om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 















      

Tjänstekoncessionskontrakt mellan Lilla Edets 
kommun och Folkets hus Lilla Edet  
Diarienummer: 

Parter: Lilla Edets kommun (2120000-1496), nedan kommunen, och Folkets Hus i Lilla 
Edet ekonomiska förening (763000-0565), nedan föreningen. Gemensamt benämnda 
parterna. 

§ 1 Bakgrund och syfte 

1.1  Detta tjänstekoncessionskontrakt, nedan avtalet, är framtaget gemensamt av 
parterna.  

1.2  Kommunen ger föreningen ett uppdrag om att bedriva biografverksamhet i det 
kommunägda, genom bostadsbolaget AB EdetHus, Kulturhuset Eden som ligger 
i fastigheten Torgbacken 17, Lilla Edet. Föreningen kommer att bedriva och 
utveckla biografverksamheten för att erbjuda medborgarna ett brett filmutbud. 

1.3  Föreningen kommer genom avtalet att erhålla ersättning från kommunen mot 
att föreningen bedriver biografverksamhet i Kulturhuset Eden samt visar ett 
antal filmföreställningar varje år.  

1.4  Nivån och särskilda förutsättningar för att föreningen ska kunna erhålla 
ersättning från kommunen regleras enligt nedan. Ersättningen, även om hela 
beloppet kan erhållas, utgör endast en del för att kunna täcka den totala 
kostnaden för att föreningen ska kunna bedriva biografverksamheten.  

1.5 Genom tydlig dialog och gemensamt arbete mellan parterna är målet med 
avtalet att få ett så levande Kulturhus Eden som möjligt. 

1.6 Syftet med avtalet är att tydliggöra parternas ingående ansvar. Vidare är syftet 
att klargöra samhällsnyttan av samverkan mellan kommunen och föreningen 
samt att avtalet ska utgöra en grund för ett långsiktigt arbete mellan parterna. 

1.7 Slutligen är syftet med avtalet att parterna tillsammans ska erbjuda ett brett 
kulturutbud, främja en levande centrumkärna och skapa goda förutsättningar för 
ett levande kultur- och föreningsliv. 
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§ 2 Gemensamma åtaganden 

2.1 Parterna ansvarar gemensamt för ett gott samarbetsklimat, gott bemötande 
internt och externt.  

2.2  Parterna förbinder sig att avsätta tid för dialog runt kulturverksamheten i form 
av kulturhusmöten månadsvis, om inte annat överenskommes. 

2.3  Parterna förbinder sig att träffas årligen, senast oktober månads utgång, för att 
säkerställa att båda parters åtaganden i avtalet uppfylls. Dessa möten initieras 
av kommunen. 

§ 3 Föreningens åtaganden 

3.1  Föreningen åtar sig att visa minst 100 (etthundra) bioföreställningar per år samt 
4 (fyra) skolbioföreställningar per år. Det är positivt om fler bioföreställningar 
visas. Planering av bioföreställningar samt skolbioföreställningar ska ske 
halvårsvis i förväg i samråd mellan parterna.  

3.2 Föreningen har ansvar för att återställa och städa lokalerna enligt instruktion 
(bilaga 2) efter bioföreställning så att lokalerna kan användas av andra i 
anslutning till bioföreställning. Med återställa menas att möblemang och teknisk 
utrustning ska återgå till överenskommen grundplacering. 

3.3 Föreningen ansvarar för att bekosta och upprätthålla ändamålsenlig 
serverkapacitet och programvara för att hålla igång de system som krävs för 
föreningens egna ändamål men även för biografens boknings- och kassasystem 
och annan utrustning i serverrummet som föreningen disponerar. 

3.4 Föreningen har rätt att dygnet runt marknadsföra sin verksamhet på skärmen i 
fönstret i huvudentrén. Användning och drift av övriga digitala skärmar regleras 
i bilaga 3.  

3.6 Föreningen har rätt att affischera i huset på överenskomna platser. Affischering 
ska hållas aktuell. Dialog om innehåll och omfattning sker mellan parterna på 
kulturhusmötet. 

3.7 Föreningen redovisar en sammanställning av erhållna stödmedel för 
biografverksamheten till kommunen årligen i samband med avstämningen i 
oktober månad. 
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3.8  Föreningen ansvarar för erforderlig service och underhåll av teknisk utrustning 
för biografen. Extern resurs kan ta in där det finns särskilda kompetenskrav. 
Avstämning sker med kommunen innan beställning av extern resurs. 
Föreningen initierar att hålla kommunen uppdaterad kring den tekniska 
situationen i biografen. 

§ 4 Kommunens åtaganden 

4.1  Kommunen ansvarar för att ändamålsenlig teknisk utrustning för filmvisning 
finns tillgängligt, tex. bioserver, biografprojektor, projektorduk, ljudutrustning 
etc. Med ändamålsenlig menas motsvarande utrustning som överlämnas vid 
övergång 210101, se separat upphörandeavtal. 

4.2 Kommunen ska ge föreningen tillgång till erforderlig utrustning för att kunna 
genomföra biografföreställningar. Kommunen kan också nyttja 
biografutrustningen, tex. i anslutning till exempelvis filmfestival eller annan 
kulturell aktivitet. Föreningen står för det kommersiella utbudet och 
kommunen har möjlighet att visa film ur ett kultur- och bildningsperspektiv. 

4.3 Kommunen ansvarar för samtliga kostnader i samband med service, underhåll 
och utbyte av teknisk utrustning för biografen under förutsättning att erhållet 
stöd inte täcker kostnaderna enligt 4.4. Dialog ska ske mellan parterna innan 
material eller tjänster beställs. 

4.4 Om möjlighet finns kan föreningen söka stöd från externa parter för 
upprustning och investeringar av biografutrustning. Planering och dialog runt 
investeringsbehov ska ske i god tid inför varje budgetår med representanter från 
kommunen och föreningen. Föreningen initierar denna dialog. 

4.5 Dialog kring parternas filmutbud skall föras vid kulturhusmöten.  I första hand 
ska föreningen tillfrågas om filmvisning. Visningen ingår i dessa fall i avtalade 
volymer. Finns inte intresse från föreningen att visa filmen kan kommunen 
själv välja att visa filmen.  

4.6 Kommunen ska tillhandahålla lämplig lokal för föreningens möten 12 (tolv) 
gånger per år (månadsmöten). 

4.7 Kommunen ska tillhandahålla lunchrum för föreningen. Företrädesvis ska rum 
417 användas. Är detta upptaget ska annat rum tillhandahållas. Möjlighet att 
värma mat ska finnas.  

4.8 Kommunen ska ge föreningen tillgång till omklädningsrum med tillhörande 
dusch och toalett. 
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4.9 Kommunen ska tillhandahålla ett kontorsrum till föreningen (rum 418), som 
ska uppfylla krav på god arbetsmiljö avseende ventilation, solskydd och 
ljudisolering. Kontorsutrymmet skall tillhandahållas möblerat med 
arbetsmiljöanpassade kontorsmöbler samt förvaringsmöjligheter.  

4.10 Kommunen ska tillhandahålla sopkärl där föreningen kan slänga sitt avfall, som 
uppstått samband med biovisning, på anvisad plats. Vid förhyrning av lokaler 
för andra aktiviteter gäller samma regelverk som för övriga föreningar. 

4.11 Kommunen ska ge tillgång till tvättstuga för föreningen där möjligheter till 
tvättning, strykning och torkning skall finnas. 

§ 5 Lokalernas disposition 

5.1 Bilaga 1 till avtalet reglerar vilka ytor som föreningen skall nyttja vid 
uppdragets utförande till lokalerna i Kulturhuset Eden. I nyttjandet av lokalerna 
ingår el, värme och sophämtning.  

5.2 Röd yta: Yta som föreningen exklusivt disponerar under avtalstiden för 
kontorsplats samt förvaring av föreningens tillhörigheter; under förutsättning att 
övriga kontraktsvillkor uppfylls. 

5.3  Grön yta: Kommunen har huvudansvar för denna yta och den får alltid tillträdas 
och besökas båda parters ansvariga. I samband med bioföreställningar har 
föreningen ansvar för besökare och ska tillse att grönmarkerad lokalyta endast 
används i syfte att bedriva biografverksamhet i enlighet med avtalet. Lokalerna 
disponeras av föreningen 3 timmar före en filmvisning och erforderlig tid efter 
sista filmvisning för iordningställande, städ etc. 

5.4  Blå yta: Denna yta disponeras av kommunen exklusivt med undantag vid 
eventuell uthyrning.  

§ 6 Nycklar 

6.1  Föreningen får en uppsättning nycklar som minst ger tillgång till de lokaler som 
behöver disponeras för uppfyllande av avtalet (röd och grön yta på ritning). 
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§ 7 Ersättning 

7.1  Kommunen förbinder sig att under avtalsperioden till föreningen betala en 
ersättning på 250 000 (tvåhundrafemtiotusen) kr exklusive moms per år, som 
utbetalas halvårsvis i förskott mot faktura. 

7.2 Utbetalning förutsätter att åtagandet enligt § 3 är uppfyllt. Visas färre 
bioföreställningar än avtalat avräknas dessa med en 104/del per bioföreställning 
som inte visats. Avräkningar sker på första fakturan årligen med start 
verksamhetsår 2 (år 2022). 

Exempel avräkning: Föreningen visar 95 föreställningar ett år, 

250 000 kronor /104*5 = -12 019 ger en total uppdragsersättning för året med 
237 981 kronor. 

7.3 Avdrag från uppdragsersättningen avräknas inte om § 10 i avtalet träder i kraft. 

§ 8 Avtalsperiod 

8.1 Avtalsperioden avser 2021-01-01 till 2025-12-31. 

§ 9 Uppsägning 

9.1  Avtalet upphör utan uppsägningstid då avtalsperioden löper ut. Avviker 
föreningen väsentligen från sitt åtagande kan avtalet sägas upp av kommunen 
med 6 (sex) månaders varsel.  Med väsentligen menas färre än 75 (sjuttiofem) 
visningar på ett år. 

9.2 Föreningen kan säga upp avtalet med 6 (sex) månaders varsel. Uppsägning ska 
ske skriftligt till kommunen. 

9.3 Dialog mellan parterna ska föregå uppsägning. 
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§10 Undantag utan ersättningsreducering 

10.1  Föreningen kan, utan ersättningsreducering, fritas från sin skyldighet att 
fullgöra sin del i kontraktet under vissa förutsättningar.  

 För att få godkänt ett undantag från avtalat antal biovisningar utan 
ersättningsreducering, ska föreningen skriftligen, i rimlig tid innan undantaget 
träder ikraft, redovisa på vilka grunder föreningen åberopar undantag. 
Kommunen ska skyndsamt fatta beslut huruvida undantag godkännes.  

 Begäran om undantag ska ske skriftligen till avtalande part i kommunen. 

§ 11 Tvist 

11.1 Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas 
genom förhandling mellan parterna. Om förhandling inte leder till ett för båda 
parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol.  

§ 12 Avtalets giltighet 

12.1 Avtalet gäller endast under förutsättning att det  

a) godkänns av föreningens styrelse och 

b) godkänns av kommunen, genom beslut i kommunstyrelsen som vunnit laga 
kraft. 

12.2  Skulle föreningen begäras i konkurs, verksamheten överlåtas eller föreningen 
på annat sätt upphöra så upphör avtalet med omedelbar verkan. 

12.3 I och med avtalets undertecknande upphör tidigare tjänstekoncessionskontrakt 
mellan parterna. 

12.4  Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar som växlats mellan parterna. 
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Bilagor till detta avtal: 

Bilaga 1) Ritningar av lokalytor och dess användning 

Bilaga 2) Städning av lokalytor  

Bilaga 3) Användning av digitala skärmar 

Lilla Edet 2020-12- 

       

Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande Linus Westerlund, ordförande 

Lilla Edets Kommun   Folkets Hus i Lilla Edet 

       

Malin Krantz, kommunchef  Anton Johansson, verksamhetschef 

  
Lilla Edets Kommun   Folkets Hus i Lilla Edet
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Tjänstekoncessionskontrakt - Diarienummer:  

Bilaga 2 - Städning av lokalytor 

Följande städ ska fullföljas i samband med a3 lokalerna ny3jas för biovisning 

Plan 1 källarvåning: 

101. Trappa från entréplan och förrum Bll toale3er. *Moppa (torr/fukt) 

103. Toale3rum damer inklusive toale3er. Töm papperskorg, rengör handfat och toale3stol, fuktmoppa golv 

104. Toale3rum herrar inklusive toale3er. Töm papperskorg, rengör handfat och toale3stol, fuktmoppa golv,  

  

Plan 2 Bo7envåning: 

201 A. Huvudentré. *Moppa (torr/fukt) 

201. Foajé 1. *Moppa (torr/fukt) 

Plan 3 Biosalongen: 

301. Trappa/trapphall från entréplan. *Moppa (torr/fukt) 

302. Foajé 2. *Moppa (torr/fukt) 

305 A. Passage. *Moppa (torr/fukt) 

305. Biosalong. *Moppa (torr/fukt) 

308 A. Passage. *Moppa (torr/fukt) 

313. Passage. *Moppa (torr/fukt) 

314. Korridor. *Moppa (torr/fukt) 

315 A. RWC toale3. Töm papperskorg, rengör handfat och toale3stol, fuktmoppa golv 

317. Foajé 3. *Moppa (torr/fukt) 

*Moppa (torr/fukt): Anpassas uBfrån behov beroende av väderlek och nedsmutsningsgrad. Vid torrmoppning ta bort 
eventuella uppkomna fläckar. 

Generellt: 

• Entréma3or eller övriga ma3or dammsugs vid behov. 

• Papperskorgar töms. 

• Insamling av skräp 

• Kommunen ska fylla på förbrukningsmaterial; exempelvis toale3papper och tvål före biovisning och Folkets 
hus e]er biovisning



	 	 Sida  av 1 2
Tjänstekoncessionskontrakt - Diarienummer: 

Bilaga 3 - Användning av digitala skärmar 

Denna bilaga reglerar hur de digitala informa2ons- & reklamskärmarna används i Kulturhuset Eden.  
Se specificerad numrering och placering av skärmarna på sid 2. 

Kommunen äger all hårdvara i form av bildskärmar, kablage samt väggfästen. Kommunen 2llhandahåller 
ändamålsenlig mjukvara för publicering av marknadsföringsmaterial och informa2on 2ll de nedan angivna 
skärmarna. 

Kommunen 2llhandahåller ändamålsenlig plaEorm så aF föreningen kan administrera sin digitala 
marknadsföring på egen hand. 

Skärm nr 1 (Entréplan, fönster utåt gatan) 

NyFjas av föreningen 2ll aF marknadsföra dess verksamhet dygnet runt. 

  

Skärm nr 2 (Entréplan, pelaren i foajén) 

NyFjas av kommunen för informa2on och marknadsföring. 

Skärm nr 3 (Bioplan, bredvid hissen) 

NyFjas av föreningen på angiven 2d vid biografföreställningar för informa2on och marknadsföring.  
Övrig 2d nyFjas skärmen av kommunen. 

Skärm nr 4 (Bioplan, bredvid biokiosken) 

NyFjas av föreningen på angiven 2d vid biografföreställningar för informa2on och marknadsföring.  
Övrig 2d nyFjas skärmen av kommunen. 

Skärm nr 5 (Bioplan, bredvid biokiosken) 

NyFjas av föreningen på angiven 2d vid biografföreställningar för informa2on och marknadsföring.  
Övrig 2d nyFjas skärmen av kommunen. 

Skärm nr 6 (Bioplan, bredvid biokiosken) 

NyFjas av föreningen på angiven 2d vid biografföreställningar för informa2on och marknadsföring.  
Övrig 2d nyFjas skärmen av kommunen. 

 



	 	 Sida  av 2 2
Tjänstekoncessionskontrakt - Diarienummer:  
Bilaga 3 - Användning av digitala skärmar



PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 
2018-11-26 

 

 

 

  
 

 

§ 153 

Uppdrag till förvaltningen (KS/2018:242) 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ger förvaltningen följande uppdrag: 

 

1. Ta fram alternativ till verksamheten Nattis med målet att servicen för 

de som idag använder Nattis tillsyn inte ska försämras och att 

verksamheterna ska kostnadseffektiviseras. 

2. Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen överförs till 

ideell förening att sköta. 

3. Redovisa kostnadsbilden för ishallen i Nittorp och utreda vad det 

skulle innebära att låta NIK ta över ishallen. Övriga konsekvenser av 

en sådan åtgärd ska också redovisas.  

4. Belysa ekonomiskt och övriga konsekvenser av att införa skobidrag 

till de anställda. 

5. Påbörja införande av tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetet 

startas med en kunskapsförmedlingsfas där förutsättningarna för 

såväl den politiska organisationen som tjänstemannaorganisationen 

klarläggs. Därefter fastställs hur en Tranemomodell av tillitsbaserad 

styrning ska utformas.  

6. Under 2019 ta fram nya arbetssätt, tekniska lösningar på 

arbetsmoment, digitalisering samt organisationsutveckling, som 

genererar en effektivisering på 0,1% av sin egen budgeterade ram. 

Redovisning ska ske löpande i samband med tertialuppföljningarna. 

7. Uppdrag att utreda hur SFI kan utvecklas i samverkan med 

näringslivet för att underlätta för nyanlända att kombinera 

språkundervisning med arbete. Möjligheten att erbjuda SFI på 

kvällstid genom kommunens eller annan utförares försorg bör särskilt 

klarläggas. 

Yrkande 

Lennart Haglund (C) yrkar nytt förslag om tillitsbaserad styrning och ledning 

och återtar förslaget från Allians för Tranemo om tillitsbaserad styrning och 

ledning samt yrkar bifall till Allians för Tranemos övriga förslag. 

Tony Hansen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, yrkar bifall till 

Lennart Haglunds yrkande och bifall till Allians för Tranemos förslag att utreda 
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om SFI kan utvecklas i samverkan med näringslivet.  

 

Ärendet 

 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Ta fram alternativ till verksamheten Nattis med målet att servicen för de 

som idag använder Nattis tillsyn inte ska försämras och att 

verksamheterna ska kostnadseffektiviseras. 

2. Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen överförs till ideell 

förening att sköta. 

3. Redovisa kostnadsbilden för ishallen i Nittorp och utreda vad det skulle 

innebära att låta NIK ta över ishallen. Övriga konsekvenser av en sådan 

åtgärd ska också redovisas.  

4. Belysa ekonomiskt och övriga konsekvenser av att införa skobidrag till de 

anställda. 

5. Införa tillitsbaserad ledning och styrning både i politik och förvaltning. 

6. Under 2019 ta fram nya arbetssätt, tekniska lösningar på arbetsmoment, 

digitalisering samt organisationsutveckling, som genererar en 

effektivisering på 0,1% av sin egen budgeterade ram. Redovisning ska ske 

löpande i samband med tertialuppföljningarna. 
 

Allians för Tranemos förslag på uppdrag: 

1. Vi vill utreda möjligheten för kommunens invånare att bli erbjudna max 5 

kostnadsfria och oregistrerade samtal hos sociala stödteamet i syfte att så 

tidigt som möjligt kunna få hjälp vid psykosociala problem.  

2. Utveckla arbetet för fältsekreterarna så de kan jobba förebyggande och 

främjande för att skapa en tryggare vardag för våra ungdomar på alla 

orter i kommunen. Gärna i samverkan med skolan, fritidsgårdarna och 

civilsamhället.  

3. Utreda hur kommunen på ett effektivt sätt kan jobba med hedersrelaterat 

våld, hot och förtryck så alla människor har möjlighet att leva det liv de 

själv väljer att leva.  

4. Uppdrag att utreda hur SFI kan utvecklas i samverkan med näringslivet 

för att underlätta för nyanlända att kombinera språkundervisning med 

arbete. Möjligheten att erbjuda SFI på kvällstid genom kommunens eller 

annan utförares försorg bör särskilt klarläggas.  

5. Vi avstyrker uppdraget att redogöra för kostnadsbilden för ishallen i 

Nittorp och vad det innebär att NIK tar över ishallen. Ishallen har tidigare 



   

 

 

3 (7)  

 

under lång tid varit föreningsdriven och nuvarande ansvarsfördelning är 

tillkommen mot bakgrund av att föreningen inte längre klarade av att 

driva den i egen regi.  

6. Vi avstyrker också uppdraget om en årlig effektivisering på 0,1 % som 

skall redovisas till budgetberedningen varje tertial. Det måste anses ingå i 

varje organisations grunduppdrag att jobba med ständiga förbättringar 

och effektiviseringar utan att som här bygga på en byråkratisk 

redovisningsmodell. Vi kommer tvärtemot framgent jobba aktivt för 

minskad byråkrati.  

7. När det gäller tillitsbaserad styrning och ledning kan det säkert vara en 

framgångsrik väg, men vi vill dock först klarlägga mer vad det innebär 

för såväl den politiska organisationen som tjänstemannaorganisationen. 

Vi anser att det krävs en stor kunskapsbaserad omställning för att det ska 

bli lyckosamt. Uppdraget bör därför ändras så att en utredning där 

förutsättningarna för att införa tillitsbaserad styrning och ledning görs 

innan beslut tas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-12 

Budget 2019-2021 majoritetens förslag 20181012 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan ge förvaltningen följande 

uppdrag: ”ta fram alternativ för Nattis”, ”driften av biografen”, ”belysa 

ekonomiskt och övriga konsekvenser av att införa skobidrag till de anställda” 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta om Allians för Tranemos 

förslag till uppdrag till förvaltningen om att ”utreda möjligheten för kommunens 

invånare att bli erbjudna max 5 kostnadsfria och oregistrerade samtal hos sociala 

stödteamet” och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta om Allians för Tranemos 

förslag till uppdrag om ”att utveckla fältsekreterarnas arbete” och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta om Allians för Tranemos 

förslag till uppdrag om ”att utreda hur kommunen på ett effektivt sätt kan arbeta 
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med hedersrelaterat våld” och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 

förslaget. 

Reservation  

Lennart Haglund (C), Christoffer Andersson (C), Torbjörn Edgren (C), Elisabeth 

Petersson (C) Cecilia Valbrant (C) Fredrik Larsson (C) Emelie Romland (C) Karin 

Ljungdahl (C) Karin Petersson (M) och Stephan Bergman (M) ChrisTina 

Yngvesson (M) Birgitta Olander (M) Ellinor Liljegren Kalmar (M) Wajdi Louis 

Azouri (SD) Anders Ardalen (SD) Jan Hagberg (SD) Evy Erlandsson (SD) Anna 

Letth (SD) reserverar sig mot följande förslag om uppdrag till förvaltningen:  

1. utreda möjligheten för kommunens invånare att bli erbjudna max 5 

kostnadsfria och oregistrerade samtal hos sociala stödteamet, 

2. att utveckla fältsekreterarnas arbete och  

3. att utreda hur kommunen på ett effektivt sätt kan arbeta med 

hedersrelaterat våld. 
 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta om Allians för Tranemos 

förslag till uppdrag om att ”utreda hur SFI kan utvecklas i samverkan med 

näringslivet” och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Allians för 

Tranemos förslag. 

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta om Allians för Tranemos 

förslag till avslag om uppdrag om att ”redovisa kostnadsbilden för ishallen i 

Nittorp och utreda vad det skulle innebära att låta NIK ta över ishallen” och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

 

Omröstningsresultat  

Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 18 nej-röster för Allians för 

Tranemo beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamöter Kommun-

styrelsens 

förslag 

Ja-röster 

Allians för 

Tranemos 

förslag 

Nej-röster 

 

1. Tony Hansen (S) Ja  

2. Eva-Karin Haglund (S) Ja  
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3. Bo Haarala (S) Ja  

4. Rose Torkelsson (S) 

 

Leif Gustavsson (S) Ja  

 

5. Göran Björk (S) Ja  

 

6. Lena Eksberg (S) Ja  

 

7. Anders Brolin (S) Ja  

 (S) 

8. Tatjana Dujin Peterson Ja  

 

9. Thomas Elmgren (S) Ja  

 

10. Mari Kockali (S) Ja  

 

11. Kerstin Alf (S) Ja  

 

12. Kent-Ove Karlsson (S) Ja  

 

13. Erene Bertilsson (KD) Ja  

 

14. Fredrik Risby (KD) Ja  

 

15. Robin Kaas (V) Ja  

16. Jonas Blank (V) 

 

Ja  

 

17. Caroline Bergmann  

(MP) 

Ja  

 

18. Lennart Haglund (C)  Nej 

19. Christoffer Andersson 

(C) 

 Nej 

 

20. Torbjörn Edgren (C)  Nej 

21. Elisabeth Petersson (C)  Nej 

 

22. Cecilia Valbrant (C)  Nej 

 

23. Fredrik Larsson (C)  Nej 
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24. Emelie Romland (C)  Nej 

 

25. Karin Petersson (M)  Nej 

26. Stephan Bergman (M)  Nej 

27. ChrisTina Yngvesson 

(M) 

 Nej 

 

28. Birgitta Olander (M)  Nej 

 

29. Kathleen Wireklev 

(M)Ellinor Liljegren 

Kalmar 

  

 

Nej 

 

 

 30. Wajdi-Louis Azouri 

(SD) 

  

Nej 

 

31. Anders Ardalen (SD)  Nej 

 

32. Jan Hagberg (SD)  Nej 

 

33. Evy Erlandsson (SD) 

 

 Nej 

 

34. Anna Letth (SD)  Nej 

 

35. Karin Ljungdahl (C)  Nej 

 Ja  

 

36. Ana Alvarez-Björk (L) Ja  

37. Ulf Thifors (S) Ja  

 

Reservation 

Lennart Haglund (C), Christoffer Andersson (C), Torbjörn Edgren (C), Elisabeth 

Petersson (C) Cecilia Valbrant (C) Fredrik Larsson (C) Emelie Romland (C) Karin 

Ljungdahl (C) Karin Petersson (M) och Stephan Bergman (M) ChrisTina 

Yngvesson (M) Birgitta Olander (M) Ellinor Liljegren Kalmar (M) Wajdi Louis 

Azouri (SD) Anders Ardalen (SD) Jan Hagberg (SD) Evy Erlandsson (SD) Anna 
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Letth (SD) reserverar sig mot beslutet om att redovisa kostnadsbilden för ishallen 

i Nittorp och utreda vad det skulle innebära att låta NIK ta över ishallen. 

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta om Allians för Tranemos 

förslag till avslag om uppdrag om ”att under 2019 ta fram nya arbetssätt, 

tekniska lösningar på arbetsmoment, digitalisering samt organisationsutveckling, 

som generera en effektivisering på 0,1% av sin egen budgeterade ram” och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta om Lennart Haglunds 

(C) förslag till uppdrag om ”tillitsbaserad styrning” och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Lennart Haglunds yrkande förslag. 
 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Status  

Avslutas 
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§ 104 Initiativärende - Flytt av återvinningsstation Limmared (Kd) 
KS/2020:440 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Avslår initiativärende om flytt av återvinningsstation Limmared  

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 vidare utrett initiativärende KS2020:440 som inkom 2020-10-01 som avser 
ett förslag att flytta återvinningsstationen i Limmared till ny plats, förslagsvis Västra 
Järnvägsgatan i Limmared.  

Förvaltningen vill med denna skrivelse informera om de förutsättningar som ligger till 
grund för en flytt av återvinningsstationen och i och med att det innebär övervägande 
nackdelar förorda avslag på initiativärendet. 

- Föreslagen placering på Västra Järnvägsgatan innebär en försämring för de boende i 
Limmared, det minskar tillgängligheten till fots och via cykel, det innebär också att 
man måste korsa järnvägen. 

- FTI som driver och ansvarar för återvinningsstationen är tveksam till placeringen då 
den idag är en etablerad lastbilsparkering, vilket innebär betydande nedskräpning 
och felaktigt innehåll i behållarna.  

- Det innebär en betydande kostnad om ca 250 000 kr för iordningställande, vilket 
behöver finansieras via investering. 

- Under året förväntas beslut om producentansvaret av förpackningar tas, det kommer 
med stor sannolikhet att innebära mer bostadsnära insamling av förpackningar, 
vilket gör det oklart i vilken omfattning det kommer att finnas behov av 
återvinningsstationer i framtiden, samt hur dessa i så fall ska utformas. 

- Den föreslagna platsen är planlagd för industriändamål, en placering av 
återvinningsstation där begränsar möjligheten för industrietablering på platsen.  

- Ingen annan lämplig placering har kunnat identifieras. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 
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Ekonomisk påverkan 
Iordningställande av ny plats beräknas kosta 250 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Initiativärende om återvinningsstation i Limmared 

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

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
KD Tranemo 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Cathrine Persson 
Enhetschef renhållning 
Datum: 2022-05-17 
Dnr: KS/2020:440 
 
 

Tjänsteskrivelse om initiativärende flytt av 
återvinningsstation Limmared. 

Förslag till beslut 
• Avslår initiativärende om flytt av återvinningsstation Limmared  

 
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 vidare utrett initiativärende KS2020:440 som inkom 2020-10-01 
som avser ett förslag att flytta återvinningsstationen i Limmared till ny plats, 
förslagsvis Västra Järnvägsgatan i Limmared.  

Förvaltningen vill med denna skrivelse informera om de förutsättningar som 
ligger till grund för en flytt av återvinningsstationen och i och med att det 
innebär övervägande nackdelar förorda avslag på initiativärendet. 

- Föreslagen placering på Västra Järnvägsgatan innebär en försämring för 
de boende i Limmared, det minskar tillgängligheten till fots och via cykel, 
det innebär också att man måste korsa järnvägen. 

- FTI som driver och ansvarar för återvinningsstationen är tveksam till 
placeringen då den idag är en etablerad lastbilsparkering, vilket innebär 
betydande nedskräpning och felaktigt innehåll i behållarna.  

- Det innebär en betydande kostnad om ca 250 000 kr för iordningställande, 
vilket behöver finansieras via investering. 

- Under året förväntas beslut om producentansvaret av förpackningar tas, 
det kommer med stor sannolikhet att innebära mer bostadsnära insamling 
av förpackningar, vilket gör det oklart i vilken omfattning det kommer att 
finnas behov av återvinningsstationer i framtiden, samt hur dessa i så fall 
ska utformas. 



 
 
 

- Den föreslagna platsen är planlagd för industriändamål, en placering av 
återvinningsstation där begränsar möjligheten för industrietablering på 
platsen.  

- Ingen annan lämplig placering har kunnat identifieras. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 

Ekonomisk påverkan 
Iordningställande av ny plats beräknas kosta 250 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Initiativärende om återvinningsstation i Limmared 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

KD Tranemo 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

 

Status  
 

 



 
 
 
 

 

Patrik Westerlund    Cathrine Persson 

Chef samhällssektionen   Enhetschef renhållning 
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§ 97 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst i Tranemo - SÄRF 
KS/2022:91 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Avslår framställan.  

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 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) hyr lokaler i samtliga sex 
medlemskommuner. I Tranemo kommun bedrivs räddningstjänstverksamhet på fyra 
orter, dessa är Tranemo, Limmared, Dalstorp och Länghem.  

På direktionens sammanträde den 28 januari 2022 framgår av protokollet att Tranemo 
kommuns representant i SÄRFs direktion sedan en tid tillbaka påtalat behov av att översyn 
görs av lokalbehovet för brandstationer inom Tranemo kommun. För att initiera ärendet för 
behandling har direktionen beslutat inkomma med en framställan till Tranemo kommun om 
framtida brandstation. 

Vid möte i juni 2022 mellan Tranemo kommun och representanter från SÄRF gällande 
lokalbehov i Tranemo kommun framkommer att det i dagsläget inte finns något behov av en 
ny brandstation eller annan förändring gällande befintliga lokaler. Förvaltningens 
bedömning är därför att framställan avslås och att ärendet vid en eventuell 
behovsförändring aktualiseras på nytt.     

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ett avslag av framställan har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-20 
Framställan om framtida brandstation i Tranemo kommun  
Protokollsutdrag §11 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst Tranemo 

Föredragning och debatt 
Planeringschef Tobias Edoff och fastighetschef Mikael Skattberg föredrar ärendet och svarar 
på frågor. 
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Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Samhällssektionen 
serf@serf.se  
Jill.Jingbrant@serf.se  

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Tobias Edoff 
Planeringschef 
Datum: 2022-05-20 
Dnr: KS/2022:91 
 
 

Tjänsteskrivelse - framställan om lokalbehov för 
räddningstjänst i Tranemo - SÄRF 

Förslag till beslut 
• Avslår framställan.  

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 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) hyr lokaler i samtliga sex 
medlemskommuner. I Tranemo kommun bedrivs räddningstjänstverksamhet 
på fyra orter, dessa är Tranemo, Limmared, Dalstorp och Länghem.  

På direktionens sammanträde den 28 januari 2022 framgår av protokollet att 
Tranemo kommuns representant i SÄRFs direktion sedan en tid tillbaka påtalat 
behov av att översyn görs av lokalbehovet för brandstationer inom Tranemo 
kommun. För att initiera ärendet för behandling har direktionen beslutat 
inkomma med en framställan till Tranemo kommun om framtida brandstation. 

Vid möte i juni 2022 mellan Tranemo kommun och representanter från SÄRF 
gällande lokalbehov i Tranemo kommun framkommer att det i dagsläget inte 
finns något behov av en ny brandstation eller annan förändring gällande 
befintliga lokaler. Förvaltningens bedömning är därför att framställan avslås och 
att ärendet vid en eventuell behovsförändring aktualiseras på nytt.     

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ett avslag av framställan har ingen ekonomisk påverkan.  



 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-20 
Framställan om framtida brandstation i Tranemo kommun  
Protokollsutdrag §11 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst Tranemo 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Samhällssektionen 
serf@serf.se  
Jill.Jingbrant@serf.se  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Protokoll med tillhörande beslut.  

Slutinstans 
Kommunstyrelsen.  

Status  
 

 

Carita Brovall    Tobias Edoff 

Kommunchef   Planeringschef 



 
   

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 
 
 

 

 

Framställan om framtida brandstation i Tranemo kommun 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) hyr lokaler i samtliga sex medlemskommuner. 

SÄRF har genomfört verksamhetsnära bedömningar av samtliga lokaler och har vidtagit många 

förbättringsåtgärder i den mån det är möjligt utifrån lokalernas förutsättningar. I Tranemo Kommun 

bedrivs räddningstjänstverksamhet på fyra orter. Flera brandstationer är av äldre utförande och i 

behov av moderniseringar för att anpassas till nutida krav, inte minst av arbetsmiljöskäl där lokalerna 

i Tranemo kommun kan räknas in.  

Tranemo kommun utgör en del av helheten av förbundets totala förmåga i räddningstjänstens 

samhällsviktiga uppdrag. Förläggningen av lokalers placering är avhängigt personalens insatstider i 

förhållande till infrastruktur och risk för olyckor.  

SÄRF ställer sig positiv till att representanter från Tranemo i Direktionen för SÄRF initierar 

framtida lokalförslag avseende räddningstjänst och inväntar Tranemo kommuns ställningstagande i 

att eventuellt gå vidare med planering av detta. 

 

 

Enligt direktionens beslut 2022-01-28 

 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Ordförande SÄRFs direktion 

    Jill Jingbrant 

    Förbundsdirektör 

 

  
 
Datum: 2022-02-11 
 

 
 
Dnr: 2022-000035 
 
 

   
Tranemo kommun 
Storgatan 26 
514 80 Tranemo 
kommun@tranemo.se  
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§ 101 Uppdrag - teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB med 
möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad. KS/2022:230 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Avslutar uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB. 

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 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2022-04-25 § 100 beslut att teckna ett optionsavtal med 
Tranemobostäder AB med möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad. Med 
anledning av att Tranemobostäder har tecknat avtal med två leverantörer kommer bolaget 
kunna tillhandahålla fiber till bolagets samtliga lokaler och bostäder. Ett optionsavtal skulle 
därför inte göra någon nytta.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv med anledning av att ett 
genomförande av uppdraget inte skulle leda till ökad fibertillgång.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25 § 100 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Tranemobostäder 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25 § 100 
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Slutinstans 
Kommunstyrelsen  

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Kajsa Montan 
Funktionschef/Kommunjurist 
Datum: 2022-05-23 
Dnr: KS/2022:230 
 
 

Tjänsteskrivelse om avslut av uppdrag att teckna ett 
optionsavtal angående fiber 

Förslag till beslut 
• Avslutar uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB 

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 fattade 2022-04-25 § 100 beslut att teckna ett optionsavtal med 
Tranemobostäder AB med möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad. 
Med anledning av att Tranemobostäder har tecknat avtal med två leverantörer 
kommer bolaget kunna tillhandahålla fiber till bolagets samtliga lokaler och 
bostäder. Ett optionsavtal skulle därför inte göra någon nytta.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv med anledning av att ett 
genomförande av uppdraget inte skulle leda till ökad fibertillgång.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25 § 100 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Tranemobostäder 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25 § 100 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen  

Status  
 

 

 

 

Carita Brovall    Kajsa Montan 

Sektionschef/kommunchef  Funktionschef/Kommunjurist 
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§ 100 Förfrågan från TranemoBostäder AB angående fiber KS/2021:599 

Kommunstyrelsens beslut 
• Ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB 

med möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad.  
 
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 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar 
därmed inte i handläggningen av ärendet. ChrisTina Yngvesson (Kd) och Ulf Nyberg (M) 
ersätter.  

Reservation 
Torbjörn Edgren (C), Cecilia Valbrant (C), Kathleen Wireklev (M) och Ulf Nyberg (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Valbrants (C) yrkande.  

Ärendet 
Tranemobostäder inkom 2021-11-26 med en skrivelse om att informera om bolagets arbete 
med att kunna erbjuda bredbandstjänster till dess hyresgäster. Bolagets förslag är att låta 
kommunen utreda förutsättningarna för att utföra en kompletteringsutbyggnad av det 
befintliga kommunala bredbandsnätet.  
Tranemobostäder redogjorde för ärendet på TFAB 2020-01-20 § 1.  

Ekonomisk påverkan 
Om kommunen ska vara en del i arbetet kommer det behöva justeras i investeringsbudgeten 
och även driftsbudgeten kommer att påverkas.  

Beslutsunderlag 
AU §43, 2022-03-24 
Tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Protokoll TFAB 2022-01-20, § 1 
Begäran från Tranemobostäder AB, 2021-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Valbrant (C) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag. 
 
Anders Brolin (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna 
utskottets förslag. 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 
Ja-röst för allmänna utskottets förslag  
Nej-röst för Valbrants (C) yrkande 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för allmänna utskottets förslag mot 4 nej-röster för Valbrants (C) yrkande, 
varav två avstår så beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag. 

 
 Omröstning Förfrågan 

TranemoBostäder AB - fiber 

 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   

Leif Gustavsson (S) X   

ChrisTina Yngvesson (Kd)   X 

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Ulf Nyberg (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 
(SD)) 

  X 

Anders Brolin (S) X   

Beslutet skickas till 
Tranemobostäder 
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Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
Avslutat 
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