
Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo Kommun Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-06-16 14:58:11

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Lina
Malmberg

 Trottoar utmed Ulricehamnsvägen i Dalstorp fram till korset till kyrkan -
Hularedsvägen. En av de mest populära promenaderna för Dalstorparna är att 
gå runt Kyrkan eller runt Baltås. Sista biten från Hjämå fram till kyrkkorset är 
det mycket trafik, som dels kör fort (70km/h) och mycket tung trafik, så alla 
glada motionärer går på kanten eller i diket. Många äldre går rundan runt 
kyrkan då den är lagom lång. Så för säkerheten och för att öka möjligheten 
till motion önskas en trottoar. Bor inte själv i Dalstorp men väjer dagligen för 
motionärer denna sträckan och har kontor precis bredvid och ser alla som går 
förbi på en dag. :)



Therese Leandersson 

 

 

 

Medborgarförslag gymnasieprogram 

I dagsläget finns det flera program på Tranemo gymnasieskola som inte är 
högskoleförberedande. Tyvärr är de flesta/alla dessa program utom vård och omsorg mest till 
för killar. Vi och fler med oss saknar ett program som passar tjejer som inte är intresserade av 
att utbilda sig inom vården och inte heller är intresserade/motiverade till att söka de 
högskoleförberedande programmen. Det är inte heller alla som har behörighet att söka dessa 
program då de saknar betyg i något ämne. Nuvarande betygsystem ställer väldigt höga krav på 
våra elever och innebär att fler går ut högstadiet utan betyg i alla ämnen. Som tjej finns det då 
väldigt få möjligheter på Tranemo gymnasieskola vilket skapar en uppgivenhet och osäkerhet 
kring framtiden. 

Det är synd att man som tjej i detta läget ska tvingas söka sig till Ulricehamn eller Borås då 
det ändå finns en gymnasieskola på orten. Det blir både långa skoldagar och inte samma 
trygghet som de kan uppleva på Tranemo gymnasieskola. Vi önskar därför att man återigen 
ska införa Barn och fritidsprogrammet på Tranemo gymnasieskola för att skapa större 
trygghet och mer jämlikhet. Detta är ju även ett program som passar många killar. Gislaveds 
gymnasieskola kunde vara ett alternativ om det hade funnits kollektivtrafik dit. Boende i 
Sjötofta har i stort sett samma avstånd dit som till Tranemo men finns inga möjligheter att ta 
sig dit.  

 

Med vänliga hälsningar Therese Leandersson och Marie Hammarstedt 

Föräldrar till tjejer i blivande åk 9 som är intresserade av att gå Barn och fritid. 

 

Tranemo 220615 

 

 

 
 



Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-08-26 23:36:27

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Henrik 
Larsen

 Som nyinflyttad i kommunen så ser jag att det finns ett behov av naturliga 
samlingsplatser i centralorten. Det finns inte en enda kommunal lekplats som 
faktiskt ligger så att man kan promenera enkelt och veta att det finns en plats 
sär jag kommer att träffa andra vuxna och min dotter kan få socialisera sig 
och lära sig att leka med andra. Vet att Centerpartiet vill driva frågan om att 
rusta upp Solgård och/eller lägga en lekplats i anslutning till Centralen. Bägge 
platserna är ju bra, de ligger centralt i Tranemo och med enkla gångvägar så 
hade till och med en nyinflyttad person som jag hittat. Något är fel när man 
letar i 1.5 timme bara för att hitta en, på Solgård, som uppenbarligen har blivit 
nermonterad. Genom mailkontakt med kommunen så kan man gå in på 
kommunens hemsida och leta efter bra lekplatser i närområdet, men där är 
närmast deprimerande att leka med mitt barn. 

Ett annat problem som jag har sett sen jag flytta hit är att det hade behövt 
någon form av bollplan på Solgård. Inte bra när barnen hänger på 
asfaltsplanen vid garagelängan, som tillhör Tranemobostäder, och sparkar 
sönder fasad och liknande bara för att det inte finns fotbollsplan i "närheten". 
Jag hade inte velat släppa i väg min dotter tvärs över Tranemo för att få 
tillgång till en fotbollsplan, så en sådan hade behövts på Solgård. 

----

Så, för att korta ner det nu. Här är min förslag för ett bättre Tranemo:

Lekplats centralt belägen i centralorten, gärna med möjlighet för mindre 
bollspel och kanske hundrastgård sammanslaget. 

---



Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo Kommun Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-08-20 16:45:53

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Zackarias
Petersson

 Ordentlig basketplan/ basketkorgar på rätt höjd.
Jag tycker att det borde finnas fler aktiviteter där
man inte måste vara med i en klubb eller att det
måste passa med träningstider. Att ordna en basketplan t.ex en 
streetbasketplan skulle göra stor
skillnad för Tranemos ungdomar. Jag spelar i
Länghems basketlag och tränar extra nästan varenda dag. Ofta kommer även 
andra dit som vill spela,
som kan vara mellan 10-25 år. Det dumma är att
korgen är på fel höjd och att det dessutom bara finns en korg. Marken är 
ojämn, planen är ganska
liten och det finns inga linjer. Jag tror att vi
ungdomar skulle spela betydligt mycket mer och att fler skulle vara med. I 
Tranemo finns goda möjligheter för dem som vill spela fotboll, innebandy 
och gymnastik, det skulle vara jättekul om det fanns möjligheter för basket 
också.

Tack på förhand, vänliga hälsningar Zackarias
P.s. Riktig höjd på basketkorgen är 3,05 m



Ämne: Medborgarförslag Från: 
Fidan Till: Tranemo kommun 
Mottaget: 2022-09-02 15:09:04

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Fidan 
Bilalli 

 Efter många tuffa år med pandemi och ekonomiska utmaningar för många är 
det dags att i Tranemo Kommun tänka på sina medarbetare inom kommunal 
verksamhet. Ett ansvar som går i linje med det politiska mål som är antagna. 
Tranemo Kommun vill växa, Tranemo Kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare. En attraktiv arbetsgivare är en arbetsgivare som satsar på sin 
personal och hälsosamma arbetsplatser. En del i detta är förmånen om 
friskvårdbidrag, ett bidrag som stått still alltför länge och som idag inte på 
något vis motsvarar de värde den en gång gjorde.
Tranemo Kommuns medarbetare har dragit ett enormt lass under pandemin 
och många år före och det är viktigt för mig och Tranemo (hoppas jag) att 
vara en bra och attraktiv arbetsgivare som prioriterar medarbetarna och deras 
hälsa.
Friskvårdsbidraget borde höjas från dagens 750kr till 2000kr för alla 
kommunens anställda oavsett sysselsättningsgrad eller anställningstid. Detta i 
hopp om att fler inspireras till ett aktivt liv eller mer hälsosamma aktiviteter 
som främjar en god hälsa. 

Tranemo kommun, en attraktiv arbetsgivare som värnar om möjligheten till 
ett långsiktigt hälsosamt liv för sin medarbetare! 



Ämne: VB: Medborgarförslag
Från: Tranemo kommun
Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-09-13 09:05:38

Från: Erika  Skickat: den 9 september 2022 
11:59
Till: Tranemo kommun <kommun@tranemo.se> 
Ämne: Medborgarförslag

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Erika
Polhem

 Förslag till hastighestdämpande åtgärder (t.ex fartgupp , avsmalningar) på 
Ingestorpsvägen (från Kastanjevägen till Lindvägen) förbi Ingsvallen. Många barn och 
ungdomar som rör sig där på väg till och från träning.
Sänkt hastighet i Länghems tätort från 50 till 30/40 km/h. 

mailto:kommun@tranemo.se


 
 
 
 
Till Kommunfullmäktige i Tranemo kommun. 
 
 
Motion: Stärk den lokala demokratin - vitalisera 
Kommunfullmäktige. 
 
 
De som frekvent är aktiva i talarstolen då kommunfullmäktige i Tranemo sammanträder är 
utskottsordförandena, gruppledarna och några få övriga ledamöter. Många ledamöter går aldrig 
eller sällan upp i talarstolen eller skriver motioner, interpellationer eller frågor.  
 
Det är viktigt att vi kontinuerligt arbetar för att stärka demokratin och inte ta den för given. Om fler 
ledamöter blir aktiva i fullmäktige blir de aktuella frågorna belysta ur fler aspekter, debatterna blir 
livligare och mer intressanta för medborgarna att ta del av. 
 
Vad kan göras för att fler ledamöterna ska bli mer aktiva så att vi stärker den lokala demokratin? 
Hur många ledamöter ska vi ha i Tranemos kommunfullmäktige? 
 
Tranemo kommun har valt att ha 37 ledamöter i Kommunfullmäktige. Det lägsta antal ledamöter vi 
får ha enligt kommunallagen är 31 ledamöter. 
 
Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige måtte besluta: 
 
att Kommunstyrelsen alternativt Demokratiberedningen får i uppdrag att genom en enkät till 
fullmäktiges ledamöter ta reda på: 

1. vad som begränsar ledamöterna 
2. vad som kan göras för att ledamöterna ska få möjlighet att bli mer aktiva 

 
att Kommunstyrelsen alternativt Demokratiberedningen får i uppdrag att med utgångspunkt från 
enkätsvaren föreslå Kommunfullmäktige åtgärder som leder till att fullmäktiges ledamöter får 
möjlighet till att bli mer aktiva. 
 
att Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige i Tranemo ska ha 31 ledamöter från nästa 
mandatperiod. 
 
2022-07-13 
 
Stephan Bergman (M) 
Kathleen Wireklev (M) 
Ellinor Liljegren Kalmár (M) 
 
 
 
 



 
 
Till kommunfullmäktige i Tranemo Kommun 
 
Motion: Utreda byggandet av en demensby 
 
 
För oss moderater är det självklart med en gemensam och offentligt finansierad vård 
och omsorg. Men utöver en gemensam finansiering har vi ett ansvar för att hjälpa 
den som faller igenom och inte klarar sig själv. Alla har rätt till ett värdigt och drägligt 
liv. 
 
Vi behöver samla kompetensen inom olika områden som till exempel demensvård 
så att vi kan upprätthålla god kunskap och kvalitet. Det handlar om att leva ett 
värdigt liv med god livskvalitet. Detta är viktigt i ett samhälle där den allt ökande 
andelen av befolkningen får demens. 
 
Vi anser att vården ska inriktas mot individen. Detta har framgångsrikt utvecklats i 
både Holland och Danmark med demensbyar. I vår kommun är de dementa 
integrerade i våra boenden som vissa anser positivt medan andra vill pröva andra 
boenden med ett nytänkande. 
 
För Tranemo, som kommun i sin helhet, vill vi utreda möjligheten att bygga en 
demensby med promenadvägar till upplevelser och aktiviteter. Alternativt bygga om 
ett redan existerande äldreboende. I en demensby vill vi samla all kompetens och ge 
de boende exempelvis motionsavdelning, café, butik och musikrum. Förutom en 
utemiljö rik på upplevelser. 
 
Vi föreslår: 
 

- Att utreda byggandet av en modern demensby i Tranemo Kommun 
 
 
 
2022-08-31 
 
Ellinor Liljegren Kalmár (M) 
Stephan Bergman (M) 
Kathleen Wireklev (M) 



 

Motion: Programmering – ett nytt gymnasieprogram 

Det svenska skolsystemet skapar digitala analfabeter och bristen på programmerare 
kommer bara att bli värre.  

Sverige har en lång utbildningstradition där kunskaperna att läsa och skriva 
prioriterades tidigt. I generationer har vi i Sverige säkerställt att våra barn fått rätt 
kompetens för att klara sig i samhället. 
 
Det svenska skolsystemet har utan tvekan varit den viktigaste framgångsfaktorn i 
framväxten av dagens moderna Sverige. På drygt 100 år har Sverige gått från en 
fattig nation till att bli en av världens mest framgångsrika industrinationer med stark 
innovation, teknik och välfärd. 
Men i ett samhälle där datorer och digitala plattformar är grunden för 
informationskällor, tjänster och produkter räcker det inte med att kunna läsa och 
skriva. Våra barn behöver lära sig programmering.  
 
Sverige har en skola med många obligatoriska ämnen. Förutom basämnen som 
svenska, matematik och engelska har vi en skolplan som innehåller smala ämnen 
som bild, musik, hemkunskap, träslöjd och syslöjd. Många ämnen är obligatoriska, 
men IT och programmering finns inte bland de 17 obligatoriska ämnena i 
grundskolan. Det är ett problem med tanke på hur världen ser ut. Detta måste vi 
förändra! Programmering handlar inte enbart om att lära sig att producera kod. Det 
är också viktigt att förstå IT-systemens uppbyggnad och varför det är viktigt med IT-
säkerhet. Sveriges skolsystem skapar digitala analfabeter där samhället utgår från 
att barnen lär sig datakunskap via föräldrar eller sociala medier. 
 
Programmering och systemvetenskap måste bli ett eget skolämne och starta redan i 
årskurs ett, och vi måste ta ansvar för att utbilda lärare med rätt kompetens. Vi har 
ett stort ansvar för våra barn och ungdomar. Det handlar om deras framtid. Men det 
handlar också om Sveriges framtid. 
Vi har ett välmående samhälle i dag för att modiga politiker en gång valde att 
investera i en skola för alla, en skola som lärde barnen att läsa och skriva. Nu måste 
vi vara modiga igen. Vi behöver helt enkelt en skola som lär våra barn att 
programmera. Andra länder, som England och Finland, har tagit sådana initiativ. Det 
är dags att vi gör detsamma. Och att vi i Tranemo tar täten. 
 
Vi föreslår: 
 

- Att ett nytt program startas i gymnasiet med inriktning programmering 
 
2022-08-01 
 
Stephan Bergman (M) 
Kathleen Wireklev (M) 
 



 
 
 
Till kommunfullmäktige i Tranemo Kommun 
 
Motion: Demokrati i Tranemo 
  
Motionen ställs med anledning av oppositionens brist på insyn.  
 
I Tranemo kommun har majoriteten alla ordförandeposter i utskotten, vilket är naturligt. 
Men det skapar en grogrund för spekulationer som inte är till gagn för det politiska 
arbetet när övriga partier inte tillåts arbeta i utskotten. 
 
Både oppositionen och majoriteten arbetar för Tranemos bästa. Öppenhet skall därför 
vara ett honnörsord i Tranemo Kommun. Oppositionens roll i samhället är att granska, 
ge flera alternativ till lösningar och få information i frågor som kommer att inverka på 
kommunen. Inget av detta kan oppositionen göra i dag.  
 
Vi yrkar: 
 
Att samtliga partier bereds möjlighet att närvara vid utskottens sammanträden 
 
2022-07-13 
 
Stephan Bergman (M) 
Kathleen Wireklev (M) 
Ellinor Liljegren Kalmár (M) 



 
 

Till Kommunstyrelsen i Tranemo Kommun   
    

Motion: Kameraövervaka inne i skolorna  
Det är för mycket stök, dåligt uppförande och skadegörelse i och kring våra skolor. 
Kostnaderna för detta är stora. Särskilt om man mäter i dålig arbetsmiljö för elever och 
skolpersonal såväl som för studiero och möjlighet till förutsättningar för goda resultat.  
 
Vi ser att det finns behov av att även ha kameror inne i skollokalerna. 
 
Förutom att trygghet och studiero självklart försämras vid stök och skadegörelse så kostar 
det också mycket pengar.  
 
Till det ska läggas att en stor del av de kränkningar som skolorna anmäler faktiskt sker i 
skolans lokaler vilket ytterligare gör att bevakning med kamera är motiverad. 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi   

Att förvaltningen får i uppdrag att tillse att skolor med skadegörelse och otrygghet blir 
kamerabevakade inomhus i de delar som anses lämpliga. 

 

2022-07-13 

 

 

Stephan Bergman (M) 

 
 
 



 
 
 
 
Till Kommunfullmäktige i Tranemo Kommun 
 
 
Motion: Det behövs krafttag mot narkotikamissbruket i Tranemo 
 
Narkotikahandeln blir alltmer synlig. Många har sett handeln öppet även i vår 
kommun Tranemo. Polisen och kommunen samarbetar idag på olika sätt för att 
komma till rätta med problemen men det är uppenbart att det inte räcker till. Vi 
måste göra allt vi kan för att förhindra att fler unga fastnar i ett beroende. 
 
Vi har visserligen bra fältassistenter för att möta unga men vi måste också pröva nya 
vägar. Projekt som Chance to Change är exempel som borde utvärderas och 
möjligen ta till sig. 
 
Brott som begås är ofta ett första insteg att komma i kontakt med narkotika. De 
ungdomar som misstänks måste snabbt mötas av föräldrar och andra i i ungdomens 
närhet om kan hjälpa till att det blir omedelbara effekter när man är misstänkt. Vi 
moderater kommer lägga ett förslag att vårdnadshavare ska kontaktas 24 timmar 
när en ungdom misstänks för brott. 
 
Vi föreslår: 
 

• Högstadier och gymnasieskolor behöver regelbundet avsökas med hund för 
att se om det finns narkotika gömt. 

 
• Platser särskilt utsatta för brott behöver kameraövervakas. Det hjälper polisen 

att styrka brott och minskar riken för att brott begås igen. 
 

• Vi vill se fler poliser i vår kommun för att öka tryggheten men också att 
fokusera på narkotikabrott. 

 
2022-07-13 
 
Stephan Bergman (M) 
Kathleen Wireklev (M) 
Ellinor Liljegren Kalmár (M) 
 
 
 



 
 
Till kommunfullmäktige i Tranemo Kommun 
 
Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 
 
I stort sett alla ekonomiska experter anser att ekonomin i vårt land kommer att 
försämras. Och man är eniga om att den framtida ekonomin i kommunerna kommer 
att vara ansträngd. För att hantera detta krävs åtgärder och anpassningar. Och detta 
snarast då fulla effekter av beslutade åtgärder oftast tar tid. 
 
Moderaterna ser nödvändigheten i att fullmäktige tar sitt ansvar och upprättar en 
åtgärdsplan. Tranemo kan minska sina kostnader, men också öka sina intäkter. Vi 
behöver nya grepp för att vara fortsatt attraktiv när det gäller boende, arbete och 
företagande. 
 
Vi politiker behöver ett bättre grepp över ekonomin. Speciellt när man ser i 
backspegeln på missförhållanden i investeringar och kalkyler. 
 
Vi yrkar: 
 

• Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 
resursfördelningsmodell. 

• Ta fram de delar av kommunens verksamhet som istället för egen verksamhet 
kan läggas på entreprenad. 

• Avyttra egendom/skog/mark/ som i närhet inte behövs för kommunens 
utveckling. 

• Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska 
antalet anställda personer inom administration som inte direkt är kopplade till 
vård och skola. 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter 
beslut om rätten till heltid. 

 
Ovanstående åtgärder är exempel på hur förbättringar av ekonomin kan ske. 
Vissa kan genomföras direkt medan andra tar längre tid, men viktigt är att 
komma igång. 
 
2022-07-13 
 
Moderata fullmäktigegruppen 
 

Stephan Bergman (M)    Ellinor Liljegren Kalmár (M)     Kathleen Wireklev (M) 

 
 



 

 

 

Till Kommunfullmäktige i Tranemo Kommun 

Motion: Ljudmiljön i skolan 

I skolor, förskolor och fritidshem är det inte ovanligt med genomsnittliga ljudnivåer på 70 decibel. 
Barn, elever och pedagoger får sämre förutsättningar att göra det de ska – kommunicera, lära sig och 
undervisa. Elever får sämre förutsättningar att lära sig i undervisningslokaler med dålig akustik. 
Skollokaler behöver ljudmiljöer där lärare och elever kan uppfatta tal utan ansträngning. 

Arbetsminnet försämras i dålig ljudmiljö. Dålig ljudmiljö kräver att mer av arbetsminnet måste 
användas för att höra och ”tolka” vad läraren säger, i stället för att fokusera på innehållet/budskapet. 
Alltså försämras möjligheten att lagra och minnas kunskapen som förmedlas. 

Problemen uppstår långt innan ljudnivån når nivåer som skadar hörseln. Andras prat, stolskrap eller 
fläktsurr från ventilation försämrar snabbt taluppfattbarheten om de akustiska förhållandena i lokalen 
är bristfälliga. Resultatet blir en ond cirkel. För att höras höjs rösten, oro och stök i klassen höjer 
ljudnivån och rösten behöver höjas än mer för att höras. Trötthet och brist på koncentration blir 
följden för både lärare och elever. 

Alla drabbas av dålig ljudmiljö i skolan, både elever och lärare. Men särskilt drabbas elever med 
hörselnedsättning. Undersökningar som gjorts visar att flertalet skollokaler idag har så bristfällig 
ljudmiljö att de inte ens når upp till ljudklass C, vilken är det ställda minimikrav som gäller för 
nybyggda skolor. 

Vi föreslår: 

- Mät ljudmiljön 

Kommuner bör genomföra mätningar av ljudmiljön i samtliga skollokaler. Mät ljudstyrkan, 
efterklangstiden och annat som påverkar möjligheten att utan svårigheter uppfatta tal.   
  

- Skaffa rätt kunskap 

I alla projekt för att skapa god ljudmiljö i skolan är det viktigt att anlita erkända akustikexperter, så att 
åtgärderna genomförs på rätt sätt. Det är bra om skolansvariga har viss kunskap om ljudmiljö 
– om problemens orsaker och konsekvenser, samt om vad som krävs för att uppnå bra ljudmiljö med 
goda förutsättningar att uppfatta 
tal.  

2022-08-01 

Stephan Bergman (M)    Kathleen Wireklev (M)    Ellinor Liljegren Kalmár (M) 

 



 

 

Motion angående ungas politiska engagemang 
 

Vi lider av ett demokratiskt underskott! 56.5 år! Vad står detta tal för? Jo, det är medelåldern 
på de som ställer upp i valet till Tranemo kommunfullmäktige 2022. Vi behöver få fler unga 
engagerade i politiken. 5 av 110 kandidater till kommunfullmäktige i Tranemo är 30 år eller 
yngre. Det innebär att enbart 4.5% av kandidaterna i Tranemo är max 30 år! Och av dessa är 
flera på platser relativt sett långt ner på respektive lista. Kan detta ses som annat än ett 
demokratiskt misslyckande, och framförallt är detta representativt för våra 
kommunmedborgare? 
 

Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att ALLAS röster hörs i politiken för en mer rättvis 
demokrati. 
 

Vi lämnar därför här förslag för att få fler unga engagerade i politiken.  
 

Vi föreslår därför att: 
• Att Tranemo kommun tar fram en ungdomspolitisk strategi likt flera andra kommuner 

tidigare gjort. 
• Att kommunen återinför politikerluncher på skolor i kommunen.  
• Att kommunen ser över möjlighet att införa kontaktpolitiker på våra skolor.  
• Att kommunen utreder möjligheten för hur man kan göra det möjligt för 

förtroendevalda att kunna ta på sig mindre uppdrag.  
 

 

 

 

Centerpartiets fullmäktigegrupp 
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1. Inledning  
2020-10-12 beslutades om en ny styrmodell för Tranemo kommun i 
kommunfullmäktige. I samband med avslut av mandatperioden 2018–2022 har 
en utvärderingsrapport tagits fram med syfte att övergripande redogöra för 
utfall och reflektioner under de första två år som styrmodellen varit gällande. 
Utvärderingsrapporten innehåller i huvudsak fyra delar, dessa är:  

• Bakgrund 
• Kvantitativ del 
• Kvalitativ del 
• Sammanfattning  

Den kvantitativa delen innehåller data/utfall från mätningar som genomförts 
avseende andel verksamheter som genomfört planering samt andel medarbetare 
som känt sig delaktiga i planering inför kommande verksamhetsår. Den 
kvalitativa delen innehåller intervjuer av både politiker (KF och KS presidier) 
samt ett antal chefer från olika sektioner inom förvaltningen.  
 

2. Bakgrund 
Tranemo kommuns styrmodell är resultatet av ett arbete som påbörjades 2018. 
Både politik och förvaltning såg ett behov av en bättre balans mellan 
styrprinciperna konkurrens, regler och tillit. Förvaltningen arbetade fram till 
slutet på 2019 med kunskapsinhämtning i ständig dialog med politik, fackliga 
företrädare och chefer. 

Styrmodellen 
Tranemo kommuns styrmodell riktar sig till kommunens alla medarbetare. Den 
ska ge en bild av kommunens styrsystem och dess beståndsdelar, det vill säga 
kommunens verktyg för att styra och leda. Syftet med en styrmodell är att 
säkerställa att politisk vilja får genomslag i verksamheterna, se till att kommunen 
har en god ekonomisk hushållning, att skattepengar hanteras på bästa möjliga 
sätt och att kommunens verksamheter håller en hög kvalitet. En styrmodell ska 
skapa översikt över kommunens hela styrsystem och en röd tråd från vision till 
dagligt arbete i verksamheterna.  

Horisontell styrning och vertikal dialog 
I en tillitsbaserad styrning och ledning är det vanligt att använda begreppen 
horisontell styrning och vertikal dialog. Den horisontella styrning får vi när varje 
nivå själv analyserar och identifierar sina utvecklingsområden; målen och 
uppdragen ”skjuts” inte neråt i kedjan. Vertikal dialog handlar om dialoger 
mellan nivåer i styrkedjan. Dessa dialoger är mycket viktiga för att man ska 



 
 

utveckla delaktighet, tillit och få det samtal som behövs för förståelse och 
komplement till indikatorer, kvalitetsrapporter och annan dokumentation. 
 

3. Kvantitativ del  
Arbetet med styrning och ledning sker med utgångspunkt från planerings- och 
uppföljningsprocessen. Planeringsprocessen omfattar följande delar:  

• Analys av förutsättningar och resultat (nulägesanalys) 
• Planering och prioritering (planera och skapa verksamhetsplan) 

Innan planeringen påbörjas sker en vertikal dialog (vertikal dialog 1) mellan 
överordnad och rapporterande chef. Syftet med denna dialog är bland annat att 
stämma av vad som ska göras inför nästa vertikala dialog och ge stöd och 
medskick under planeringsprocessen inför kommande verksamhetsår. Dialogen 
är startskottet för planeringsprocessen som pågår mellan oktober till december 
varje år. Planen för kommande verksamhetsår ska sedan vara färdigställd senast 
i december månad.  
 
Ansvaret för att planering inför kommande verksamhetsår genomförs ligger 
enligt styrmodellen hos varje organisatorisk nivå. Sedan styrmodellen beslutades 
i kommunfullmäktige i oktober 2020 kan vi konstatera att andelen 
organisatoriska nivåer inom förvaltningen som genomfört en fullständig 
verksamhetsplanering har ökat. Inför verksamhetsår 2022 uppgår andelen till 91 
%, vilket är den högsta andelen sedan mätningen av indikatorn startade.  
 

 
 
Under perioden för planeringsprocessen (oktober till december) är en bärande 
del i styrmodellen att involvera och skapa delaktighet i arbetslag och 
ledningsgrupper. Det innebär i praktiken att kommunchef, sektionschef och 
verksamhetschef ska engagera den ledningsgrupp de leder och ge möjlighet för 



 
 

denna att bidra med sina insikter i planeringen innan den kommuniceras med 
överordnad chef. För enhetschefer gäller samma förhållande, då med arbetslagets 
delaktighet och möjlighet att bidra med sina insikter och engagemang.  
 
De senaste två åren har upplevelsen av delaktighet utvärderats via enkät till 
förvaltningens anställda. I utfallet kan konstateras att andelen respondenter som 
upplever att de haft möjlighet att vara delaktiga i verksamhetsplaneringen har 
ökat kraftigt år 2022 i jämförelse med år 2021.  
 

 
 

4. Kvalitativ del 
Den kvalitativa delen av utvärderingen har genomförts med hjälp av intervjuer 
med utvalda politiker och chefer. Utvalda politiker har bestått av ledamöter i 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier. Utvalda chefer har 
bestått av ett antal enhetschefer och verksamhetschefer inom förvaltningens 
kärnverksamheter. Samtliga respondenter har fått fem frågor att besvara, vilka är 
följande:  
 

1. Vad är de största fördelarna med vår styrmodell?  
2. Hur har styrmodell hjälpt Tranemo kommuns arbete med styrning och 

ledning?   
3. Vilka är de största svårigheterna? Vad är svårast att ta till sig?  
4. Finns det svagheter/risker med vårt sätt att arbeta med styrning och 

ledning?  
5. Vad är viktigast framåt när det gäller vårt arbete med styrning och 

ledning?  



 
 

Intervjusvar  
Fråga 1 - vad är de största fördelarna med vår styrmodell?  
 
På frågan om vad som upplevs som de största fördelarna med vår styrmodell 
lyfts av de responderande cheferna ett antal delar fram. Framförallt handlar det 
om att det finns en gemensam struktur att förhålla sig till inom hela 
organisationen, men också att styrningen ligger nära verksamheten. Andra delar 
som lyftes var följande:    
 

• Att vi har planerade vertikala dialoger, det ger mig möjlighet att stämma 
av med min chef.  

• De vertikala dialogerna är bra och skapar proaktivitet.  
• Att den är så tydlig. 
• Den säkerställer kommunikationen inom och mellan nivåer. 

 
Från politiskt håll återspeglas flera av svaret från de responderande cheferna. 
Flera av de politiska respondenterna beskriver att en av de största fördelarna 
med styrmodellen är att den skapar tydligare kommunikationsvägar mellan de 
organisatoriska nivåerna. En annan del som tydligt lyfts fram som positiv är att 
ansvar i högre grad upplevs återfinnas mer verksamhetsnära än tidigare.   
 
Andra delar som lyftes var följande:  

• Känslan är att styrmodellen tagits på allvar av både politik och 
förvaltning och att vi gjort något bra av den.  

• Styrmodellen bildar någon form av ram runt ledarskapet som samtliga 
chefer kan hålla fast vid och samlas kring.  

• Styrningen bedöms i högre grad ”träffa” organisationens chefer bättre än 
tidigare.  

 
Fråga 2 - hur har styrmodell hjälpt Tranemo kommuns arbete med styrning och ledning?   
 
På frågan om hur styrmodellen har hjälpt Tranemo kommuns arbete med 
styrning och ledning framför de responderande cheferna framförallt att 
styrningen har blivit tydligare och att chefer i organisationen generellt har mer 
förtroende över att fatta fler beslut i den verksamhet de leder. De responderande 
cheferna framför också, precis som på fråga 1, att möjligheten att i större 
utsträckning påverka och verksamhetsanpassa de mål som sätts upp är något 
som styrmodellen på ett positivt sätt tagit fasta på. Andra delar som lyftes var 
följande:      
 

• Dialogen är positivt.  
• Den har satt ramar för kommunikation och kravställt innehåll.  



 
 

• Gillar att man ska formulera sin verksamhetsidé. 
• Att det finns så mycket stödmaterial.  
• För nya chefer bör det vara guld värt att ha stödmaterialet.  
• Det är som natt och dag. 
• Det var tidigare bara massa fina dokument men nu känns det som om det 

faktiskt finns stöd att få i dokumenten. 
 
Från politiskt håll framhålls att styrmodellen skapat en större likformighet i 
styrning och ledning i hela organisationen. Det framhålls också att styrmodellen 
hjälpt till på det sätt att den gett ökat ansvar till professionen där man i högre 
grad ute i organisationen bjuds in att identifiera vad som är bra/fungerar bra, vad 
som kan bli bättre och hur man kan arbeta med det. Andra delar som lyftes fram 
var följande:  
 

• Ett mer likformigt sätt att arbeta med styrning och ledning bör göra oss 
till en mer attraktiv arbetsgivare.  

• Det finns en trygghet i vad som förväntas av organisationens chefer, 
vilket bedöms öka chanserna att lyckas då förutsättningarna är tydliga.   

• Frågor och interpellationer i kommunfullmäktige till kommunstyrelsens 
ordförande upplevs ha minskat senaste tiden.  

• Upplever att tilltron på återkopplingen gällande redovisningen till 
politiken är högre än tidigare.  

• Mer och bättre tydlighet i vår planering- och uppföljningsprocess.  
 
 
Fråga 3 - vilka är de största svårigheterna? Vad är svårast att ta till sig?  
 
På frågan om vilka de största svårigheterna med styrmodellen är och vad som är 
svårast att ta till sig svarar flera av de responderande cheferna att det är en 
utmaning att ta fram bra och relevanta kvalitetsindikatorer. Flera av cheferna 
svarar också att det kan vara svårt att få tillräckligt med tid för att få med och 
involvera medarbetarna i arbetet. Andra delar som lyftes var följande:  
 

• Svårt för att förstå vad som ska göras och när. Det krävs hela tiden att 
man faller tillbaka till metodstödet.  

• Otydligt när vi inte har röda tråden. 
• Upplevelsen är att det ofta kommer mycket styrning uppifrån (nationellt) 

som gör att vi känner att vi inte kan jobba med de potential som 
medarbetarna ser.  

• Hen upplever sig för mycket styrd uppifrån. 
• Metodstödet är bra för de flesta men många behöver mer stöd i arbetet.  

 



 
 

Från politiska håll framhålls från flera av respondenterna att gränslandet mellan 
förvaltning och politik avseende dialogerna är en svårighet. Vidare framförs att 
dialogerna mellan olika politiska instanser, exempelvis kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, är en svårighet att få till på ett bra sätt. Även mer 
verksamhetsnära dialoger från exempelvis beredande utskott nämns som en 
svårighet ibland. Andra delar som lyftes var följande:     
 

• Det finns en svårighet i att hitta rätt när det gäller långsiktiga strategiska 
frågor där vi kan omhänderta dessa bättre och i ett tidigare skede.   

• Att enbart förhålla sig till ”linjen” upplevs ibland som svårt där en känsla 
av illojalitet kan uppstå vid samtal som inte sker i ”linjen”.  

• Det är svårt att som fritidspolitiker vara inne i allting och förstå alla 
begrepp och processer, samt hur dessa hänger samman i alla delar.  

 
Fråga 4 - finns det svagheter/risker med vårt sätt att arbeta med styrning och ledning?  
 
På frågan om det finns svagheter/risker med vårt sätt att arbeta med styrning och 
ledning svarar flera av cheferna att ekonomistyrningen upplevs äta upp 
utveckling och kvalitetsbenen i styrmodellen. Det framförs också upplevelser om 
att vissa bitar blir väldigt toppstyrt och att initiativ ”uppifrån” saknar förankring 
i den verksamhetsnära verkligheten. Det framförs också att det återfinns en risk 
att styrmodellen blir det viktiga och inte verksamheten. Andra delar som lyftes 
var följande:  
 

• Vissa chefer har dialog med varandra ständigt och då känns de vertikala 
dialogerna överflödiga. 

• Behöver jag prioritera så kan jag tala med min chef direkt, jag behöver 
inte vänta på dialogerna. 

• Det känns som att det som händer längre ut inte syns uppåt.  
• I organisationen finns det på vissa håll en upplevelse av kontroll. 
• En risk är att kontrollen blir hård istället för tillit. 
• Om vi inte förhåller oss till styrmodellen så kommer engagemanget 

minska. 
• Tycker inte att styrmodellen har påverkat ledningen. Läser någon de 

rapporter som skrivs?  
• Den enda styrning vi har är ekonomi och det är inte positivt.  

 
Från politiska håll framförs att det kan finnas en svårighet att nå ut hela vägen 
med styrmodellens intentioner och att få med alla på samma tåg. En icke-
fungerande kommunikation och dialog mellan organisatoriska nivåer benämns 
också som en risk för att styrmodellen inte skulle fungera i praktiken. Andra 
delar som lyftes var följande:  



 
 

 
• Ett stort ansvar i styrmodellen faller på individen/chefen för att 

styrningen ska fungera, vilket i sig skulle kunna vara sårbart.  
• Det är i första linjen man verkligen kan göra skillnad, om inte styrningen 

når hela vägen ut riskerar det att slå hål på modellen.  
• Önskar mer inslag av samverkan i styrmodellen för att nyttja 

hängrännans kraft, vilket är en av de bärande idéerna med hur vi 
organiserar förvaltningen. Det finns en risk att de samverkande inslagen 
är för få i styrmodellen.  

• En styrmodell ger inte per automatik tillit, men det finns en risk att det 
kan uppfattas så och på det viset ge falska förhoppningar. Tillit är något 
man förtjänar genom eget agerande, både uppåt och nedåt. Detta bygger i 
grunden på kunskap och kommunikation.  

• Det finns en risk att styrmodellens styrka beror på enskilda individer 
inom förvaltningen snarare än bara själva styrmodellen. Om 
nyckelpersoner slutar hade det kanske inte fungerat lika bra.  

 
Fråga 5 - vad är viktigast framåt när det gäller vårt arbete med styrning och ledning?  
 
På frågan om vad som är viktigast framåt när det gäller vårt arbete med styrning 
och ledning svarar flera av cheferna att fokus behöver ligga på kvalitet och 
utveckling snarare än ekonomi, vilket bedöms ta för mycket utrymme i anspråk. 
Flera chefer uttrycker också att olika former av rapporteringar är nödvändiga, 
men att det är viktigt med återkoppling och feedback på det som lämnas ifrån 
och inte bara blir en rapport i mängden som ingen läser. Flera chefer uttrycker 
också vikten av att hålla i den styrmodell som vi arbetar med och att 
utvecklingen av vårt arbete med styrning och ledning måste få ta tid och att det 
därmed krävs tålamod. Andra delar som lyftes var följande:  
 

• Processen borde vara tydligare så man inte behöver gå in i metodstödet 
hela tiden. 

• Kommunikation och förtroende för varandra. Strukturerade dialoger. 
• Att vi fokuserar mer på strategier och mindre på operativt arbete. Chefer 

vill gärna arbeta med det operativa även om man är chef på högre nivå.  
• Att vi arbetar med utbildning, uppföljning, etc. så vi utvecklar vår 

styrning och ledning så verksamheterna klarar att hantera styrningen. 
• Det viktigaste framåt är att hela kommunen behöver bromsa lite. Det är så 

mycket igång hela tiden så folk orkar inte längre.  
• Även om ekonomi är ett tungt område så upplever jag inte att det är 

överkontrollerande. 
 



 
 

Från politiskt håll framförs vikten av att få till samspelet i gränslandet mellan 
politik och förvaltning samt mellan politiska instanser på ett bra sätt. I det 
hänseendet bedöms dialogen vara ett av de viktigaste instrumenten som finns i 
styrmodellen. En annan del som nämns är kopplad till utbildning av politiker. 
De allra flesta med förtroendeuppdrag gör det på sin fritid, därför är det viktigt 
med utbildningsinsatser över tid som gör att man förstår grunderna i vårt sätt att 
arbeta med styrning och ledning. Andra delar som lyftes var följande:  
 

• Vi behöver hitta sätt att fånga in stora strategiska frågor och omhänderta 
och hantera dessa på ett bra sätt.   

• Från politiskt håll har det ”släppts” ganska mycket till förvaltningen 
vilket gör att det finns en förväntan att mycket ska fungera hos 
förvaltningen, vilket i grunden är bra och behöver tas emot på ett bra sätt.  

• Att fortsätta utveckla modellen och få ut den i hela organisationen. 
Styrmodellen upplevs accepterad i organisationen vilket är viktigt att 
bygga vidare på.  

• Hitta sätt att stimulera till mer samverkan i vårt arbete med styrning och 
ledning för att än bättre se brukarens perspektiv (som inte ser några 
sektionsgränser).  

• Fokusera på att jobba in strukturer och modellen. Förändringsprocesser 
är krävande och ibland behöver man kunna vila i något som är bra och 
inte bara sträva efter att utveckla ytterligare i för snabb takt.    

 
5. Sammanfattning  

Vad tycker respondenterna är de största fördelarna med vår styrmodell? 
Genomgående är det de vertikala dialogerna. De benämns som bra 
avstämningspunkter, att de skapar proaktivitet genom att med jämna mellanrum 
stämma av arbete med kvalitet och utveckling samt att säkerställa 
kommunikation mellan beslutsnivåer. 
 
I övrigt är det som nämns att det är bra att ha en styrmodell eftersom det skapar 
tydlighet i hur styrning och ledning ska gå till och att alla får en gemensam bild 
av styrningen. Detta kan anses positivt för Tranemo kommuns styrmodell, men 
gäller också för alla styrmodeller som är begripliga för mottagarna. Alltså inget 
som är specifikt för just Tranemo kommuns styrmodell. 
 
Hur har styrmodellen hjälpt Tranemo kommuns arbete med styrning och 
ledning?   
Vissa chefer känner att de har större möjlighet att själva styra hur de ska arbeta 
med kvalitet och utveckling och att de får hjälp av det stöd som finns tillgängligt 
utifrån styrmodellen. 



 
 

 
I övrigt nämns likformigheten i styrningen som en sak som hjälpt Tranemo 
kommuns arbete med styrning och ledning – det finns en gemensam struktur för 
organisationen. Det framhålls också att styrmodellen gett ökat ansvar till 
professionen där man i högre grad ute i organisationen bjuds in att identifiera 
vad som är bra/fungerar bra, vad som kan bli bättre och hur man kan arbeta med 
det. 
 
Vilka är de största svårigheterna? Vad är svårast att ta till sig?  
Det som varit svårast för de intervjuade cheferna är att beskriva hur de ska 
utvärdera om de når kvalitet i sina grunduppdrag. Alltså att beskriva 
kvalitetsindikatorer. Någon chef upplever det svårt att hålla koll på vad som ska 
göras och när, metodstödet behöver ständigt tas fram för att läsa in sig. Att få tid 
att arbeta med medarbetarna (leda) nämns också som en svårighet.  
 
Från politiskt håll framhävs framförallt att gränslandet mellan förvaltning och 
politik avseende dialogerna är en svårighet. Vidare framförs att dialogerna 
mellan olika politiska instanser, exempelvis kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, är en svårighet att få till på ett bra sätt. 

 

Finns det svagheter/risker med vårt sätt att arbeta med styrning och ledning?  
Här nämner cheferna genomgående att de känner sig styrda, att de känns som att 
det arbete som görs längre ut inte syns uppåt och att engagemanget kommer vika 
om vi inte förhåller oss till styrmodellen. Den mer negativa bilden av hur 
styrningen praktiseras är att upplevelsen är att styrningen inte tas på allvar. Det 
rapporteras men ingen läser rapporterna och att ekonomi är den enda styrning 
som egentligen finns.  
 
Från politiska håll framförs framförallt att det kan finnas en svårighet att nå ut 
hela vägen med styrmodellens intentioner och att få med alla på samma tåg. En 
icke-fungerande kommunikation och dialog mellan organisatoriska nivåer 
benämns som en risk för att styrmodellen inte skulle fungera i praktiken. 
 
Vad är viktigast framåt när det gäller vårt arbete med styrning och ledning?  
Det är väldigt olika vad som är viktigast framåt, men genomgående är att den 
styrning som vi har idag ska stanna. Men det finns mycket potential framåt. Det 
behöver bli tydligare att det cheferna rapporterar används och till vad det 
används. Ekonomistyrningen upplevs av cheferna äta upp utveckling och 
kvalitetsbenen i styrmodellen. Chefer upplever också att högre chefer arbetar 
med samma uppdrag som enhetscheferna.  
 



 
 

Från politiskt håll framhävs vikten av att få till samspelet i gränslandet mellan 
politik och förvaltning samt mellan politiska instanser på ett bra sätt. I det 
hänseendet bedöms dialogen vara ett av de viktigaste instrumenten som finns i 
styrmodellen. En annan del som nämns är kopplad till utbildning av politiker. 
De allra flesta med förtroendeuppdrag gör det på sin fritid, därför är det viktigt 
med utbildningsinsatser över tid som gör att man förstår grunderna i vårt sätt att 
arbeta med styrning och ledning. 
 

 

  



Gruppdiskussion – ÖP, Kommunfullmäktige 22-09-19 
 

Kommunfullmäktigeledamöter delas in i sex tvärpolitiska grupper. Diskussionsunderlaget 
består av 12 temaområden med diskussionsfrågor. Varje grupp diskuterar två teman var enligt 
nedanstående. I varje grupp finns en samtalsledare från Demokrati- och visionsberedningen 
som för anteckningar från gruppdiskussionen för senare sammanställning. 

Grupperna är: 
 
Grupp 1 = Sören Karlsson (C) Tranemosalen  
Ledamöter i gruppen: Ulf Thifors, Eija Qvist, Robin Kaas, Wajdi-Louis Azouri, Christoffer 
Andersson, Emelie Romland, Stephan Bergman, Anette Blank, Sören Karlsson 

 
Grupp 2 = Anne Steine Torparummet  
Ledamöter i gruppen: Eva-Karin Haglund, Tatjana Dujin Petersson, Marita Falk Axelsson, Ivan 
Letth, Karin Ljungdahl, Ellinor Liljegren Kalmar, Malin Kaas, Ulf Nyberg, Andreas Ståhl, Charlotte 
Malm 

 
Grupp 3= Brigitte Barenfeld, (KD) Openstensrummet 
Ledamöter i gruppen: Rosé Torkelsson , Marie Kockali, Leif Gustafsson, Jan Hagberg, Torbjörn 
Edgren, ChrisTina Yngvesson, Laban Persson, Stefan Hjertén, Kent Sandquist, Anita Georgsson 

 
Grupp 4= Bengt Larsson (S) Forumsalen 
Ledamöter i gruppen: Driton Bilalli, Johnny Ohlsson, Ana Alvarez Björk, Johnny Letth, Fredrik 
Larsson, Crister Persson, EmmaCharlotta Magnusson, Hänry Bengtsson, Marita Nordin, Joakim Ståhl 
 

Grupp 5= Niklas Gardewik, (M) Arnerummet (HR-funktionen) 
Ledamöter i gruppen: Bo Haarala, Anders Brolin, Jonas Blank, Brigitte Barenfeld, Cecilia Lööf, 
Kathleen Wireklev, Bo Erlandsson, Marita Pahlén, Ann-Christine Simonsson, Ingela Remstam 
 

Grupp 6= Johanna Persson, Valrummet (kansliavdelningen) 

Ledamöter i gruppen: Göran Björk, Lena Eksberg, Caroline Bergmann, Anna Letth, Lennart 
Haglund, Birgitta Olander, Johanna Persson, Louise Bertilsson, Alexandra Sindell, Jan-Erik 
Svenningsson 

 

 



Grupp 1  
 

1(2) 
 

Temaområde 1 – Tätort 
 

Under fliken ”Mark- och vattenanvändning” finns det i de flesta orter (ej Hulared och 
Månstad) ett område märkt ”tätort” (detta är det orange området som täcker den redan 
planlagda och bebyggda delen av orten). Anledningen till att området finns är att det ska peka 
ut att vi kan tänka oss förtäta/bygga ut i orterna utan att specifikt säga hur eller var.  

Ska detta område vara kvar? Alternativt, ska detta område bara finnas i vissa orter, 
exempelvis Tranemo och Limmared?  

Behöver dess ställningstagande förtydligas eller ändras? (se ställningstagande längre ned) 

Att förtäta områden (ex med högre byggnader) skapar mindre påverkan på miljön, medan nya 
områden kan ge oss fler bostäder för det arbete vi lägger ned. Har något av dessa högre 
prioritering, förtäta eller bygga nytt? Vi har ett politiskt uppdrag att växa hållbart, vilket 
skulle prioritera förtätning, medan efterfrågan kan vara högre på nya mindre exploaterade 
områden. 

 

 

Nuvarande ställningstagande: 
Ställningstagande: Förtätning inom tätortsområden är önskvärt.  

Konsekvens: Ökad hållbarhet kan uppnås vid effektivare användning av mark och leder till ett 
mer hållbart byggande. 

Hänsyn: Hänsyn får tas beroende på område och användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 

  



Grupp 1  
 

2(2) 
 

Temaområde 2 – Stärka besöksnäringen 
 

Bland annat i underrubriken ”Tranemo”, under fliken ”Mark- och vattenanvändning”, gör vi 
ställningstagandet att: 

”Den befintliga besöksnäringen ska stärkas.” 

Hur tolkar ni detta ställningstagande? Vad tänker ni er att man åsyftar? Och om vi ser 
utanför våra egna väggar, hur tror ni att medborgare tolkar ett sådant ställningstagande? 

Om vi tänker oss att vi vill göra detta tydligare, vad behöver ett ställningstagande då 
innehålla? 

Tänk på vad kommunen kan göra för att stärka besöksnäringen, ex. ekonomisk stöttning av 
besöksnäring, mer samverkan mellan besöksnäring och kommun, ta fram en handlingsplan 
eller dylikt. 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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1(2) 
 

Temaområde 3 – Centrum 
 

I den gamla ÖPn markeras det ut centrum-områden i flera av orterna (röd streckad cirkel). 
Ska detta göras i den nya översiktsplanen också? 

Vid medborgardialog i Uddebo kom det fram att olika grupper anser att centrum är på olika 
platser, d.v.s. att det finns flera centrum. Så vad är det vi menar när vi pekar ut ett centrum? 
Ex. är det en mötesplats, en handelsplats, både och, eller något annat? 

I tidigare ÖP pekas det ut centrum i Ambjörnarp, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Länghem, 
Sjötofta och Uddebo, känns dessa som orter med tydliga centrum? Om vi ska peka ut 
centrum, vilka orter har i sådana fall centrum? 

Tänk på att peka ut något i ÖP:n kan vara en framtidsvision och måste inte reflektera nuläget, 
ex. kan vi peka ut centrum i en ort för att vi vill att det ska vara en handelsplats i framtiden, 
bara vi är tydliga med detta. 

Vad bör vara med i ett ställningstagande kring centrum- platser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Temaområde 4 – LIS-område Visen 
 

LIS-områden (Landsbygdsutveckling i sjönära lägen) är platser där kommunen kan tänka sig 
utveckla nära sjöar. I den nya översiktsplanen kommer vissa områden att förändras. I 
Ambjörnarp kommer område 2 att tas bort då Länsstyrelsen anser det olämpligt till följd av 
kulturhistoriska värden i området. Område 1 är utpekat som LIS för bostäder. Området har 
redan idag bebyggelse, men vidare utpekning av området för bebyggelse kan komma att sätta 
högre krav på kommunen. En fortsatt utveckling skulle innebära investeringar i infrastruktur, 
ex. vägar och VA. Är det fortsatt lämpligt att peka ut området trots ökade investeringar?  
 

Bebyggelse kan fortsätta i viss utsträckning utan LIS- område (detta är på privat mark). Vi 
kan se liknande problematik i Hofsnäs om utbyggnad fortsätter där. Finns det en politisk vilja 
att försöka skapa ett attraktivt område likt Svenljungas Sandsjön?  

Att bygga sjönära skapar en tillgänglighet till vattnet samtidigt som det kan ta bort känslan av 
det naturnära och fridfulla vid rekreation. Finns det intresse att eventuellt peka ut nya LIS-
områden i samband med ÖP:n? 

 

Ambjörnarp LIS-områden 



Grupp 3 

1(2) 
 

Temaområde 5 – Utvecklingsområden 
 

I översiktsplanen pekas det ut flera utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. 
Eftersom översiktsplanen ska vägleda i ca 20 år framåt behöver dessa områden räcka till 
(åtminstone) de 14 000 invånare som enligt målet ska uppnås till 2035, samt de arbetsplatser 
som behövs för att upprätthålla detta. 

Finns det några områden som definitivt inte borde vara med eller där det behövs extra 
hänsyn? 

Är det något område där det finns efterfrågan och möjlighet till utbyggnad som inte pekats 
ut? 

I ställningstagandena pekas flera områden ut som möjliga för blandad bebyggelse med par-
/radhus, enfamiljsvillor och flerbostadshus, medan detta är ett vanligt ställningstagande för att 
inte begränsa sig inför detaljplanering så är det få områden där flerbostadshus i slutändan 
lämpar sig. 

Hur ställer sig kommunen till höghus? Ex., enbart i centralorten, ska det ske utan att påverka 
landsbygdsbilden etc. 

Vad bör ställningstagande innefatta kring utvecklingsområden och höghus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Temaområde 6 – Kulturmiljövärden 
 

Tranemo kommun har många fornminnen och intressanta kulturmiljöer. Kan man se en 
bredare utveckling av turistnäringen kring dessa?  

Enligt kulturmiljölagen är det inte bara en fornlämning i sig som är skyddad utan också 
möjligheten att uppleva den och förstå dess placering i landskapet. Kan politiken stå bakom 
ett ställningstagande som medger att kulturmiljövärden ska lyftas fram och bli en del av 
besöksnäringen? Ett sådant ställningstagande kan skapa kostnader vid framtagning av 
detaljplaner, ex. genom att mindre yta tas i anspråk för utveckling och att tillgänglighet måste 
skapas, men kan leda till utökad besöksnäring. 

Vad bör ställningstaganden kring Kulturmiljövärden innefatta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Temaområde 7 - Vindkraft 
 

Tranemo kommun har byggt sin första vindpark och är i gång med att bygga sin andra. Är vi 
nöjda med de områden som finns utpekade för vindkraft?  

Energimyndigheten har pekat ut områden som klassas som riksintressen för vindbruk. Utöver 
detta har Tranemo kommun pekat ut områden i vindbruksplanen som kommunen ansåg var 
intressanta platser för vindbruk, då denna togs fram. Borde det pekas ut fler 
platser/undersökas nya platser? Borde någon plats tas bort? 

Att lösa klimatomställningen görs genom en kombination av lösningar. Finns det andra 
energikällor för Tranemo kommun att satsa på? Har vi andra sätt för att lösa 
klimatomställningen? 

Finns det en gemensam tanke hos politiken, som kan stöttas tvärpolitiskt, om hur 
kommunen ska hantera klimatfrågan? 

Vad bör innefattas i ett ställningstagande kring hantering av klimatfrågan i förhållande till 
energiproduktion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Temaområde 8 – Utbildning 
 

Med ett mål om ökad befolkning behöver också fler aspekter än bostad och arbetsplatser tas 
hänsyn till: 

Bland annat behöver en plan tas angående framtiden av utbildning. Hur ska Tranemo 
kommun tänka framåt ifall vi når 14 000 invånare år 2035? 

 I översiktsplanen kan det vara lämpligt att lägga en grund för en framtida handlingsplan. Kan 
man peka ut prioriterade orter för olika skolor (ex. grundskolor och gymnasium)?  
Kommer det behöva byggas en högstadieskola till? I så fall, var kan man tänka sig en 
högstadieskola till? 

Det är lämpligt att diskutera kring alternativ i ÖP:n. Ex. hur man tänker kring tillgång till 
skola och utbildning ifall man når 14 000 invånare, kontra om man inte gör det. 

Nyligen antogs ”Plan för förskole- och skolverksamheten”, i denna pekas det bland annat ut 
svagheter i verksamheten samt en plan fram till 2030. Översiktsplanen ska vägleda längre än 
detta, men även mer övergripande. Exempelvis kan ställningstaganden som passar ÖP:n vara i 
linje med att förbättra bilden av läraryrket eller arbeta för att behålla kompetensen i 
kommunen. Vad bör innefattas i ett ställningstagande kring skola/utbildning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Temaområde 9 – Växa hållbart 
 

Med ett mål om ökad befolkning behöver också fler aspekter än bostad och arbetsplatser tas 
hänsyn till: 

Tranemo kommun måste växa hållbart. Hur ska vi bygga bostäder och verksamheter ur ett 
klimatperspektiv? D.v.s, hur ska vi säkerställa att inte miljön blir sämre när vi blir fler? Hur 
ska vi växa utan att fler bilar fyller upp våra vägar? Vid utveckling av våra tätorter behöver 
vi också tänka på närhet till grönområden för alla invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Temaområde 10 – Socialt utsatta områden 
 

Med ett mål om ökad befolkning behöver också fler aspekter än bostad och arbetsplatser tas 
hänsyn till: 

Hållbarhet består av ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Finns det något 
område i Tranemo kommun som ni anser är ett socialt utsatt område? Ex., finns det något 
område som har högre brottslighet, lägre sysselsättning eller på annat sätt har ett sämre rykte 
än andra områden? 

Hur ska kommunen arbeta med sådana områden? Ex, ska man arbeta för att ta fram en 
handlingsplan, ska man arbeta för att blanda om bostadsbeståndet eller andra alternativ. 

Vad bör ett ställningstagande kring social utsatta områden innefatta? Tänk på om det 
funnits ett utsatt område men som vänt, hur gick det i så fall till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Temaområde 11 – Alternativ utveckling 
 

I utkastet till ÖP:n pekar vi ut utbyggnad i de flesta av kommunens orter. Detta ger olika 
konsekvenser. Medan det kan se bra ut att satsa på flera orter och varje ort har sin egen 
dragningskraft, kan det också medföra extra kostnader. Att bygga spritt ökar kostnader för 
sophämtning, skolskjuts med mera. 

Kan man välja ut någon ort där det inte pekas ut någon utveckling? 

Om vi tänker oss alternativa scenarier där det kanske inte byggs någon batterifabrik i 
Lockryd, kan man då peka ut en strategi för vad man prioriterar? 

Om vi inte når 14 000 invånare, vilka orter ska vi då satsa på i första hand att utveckla? 

Om befolkningsökningen inte sker alls och kommunen börjar minska, hur ska man då 
prioritera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Temaområde 12 - Mindre orter  
 

Tranemo kommun består av 13 tätorter, varav 7 bedöms som mindre orter. I orterna Hulared 
och Månstad finns för tillfället inga utpekade områden för utveckling. 

Vad vill politiken med dessa mindre orter? Att inte peka ut något, betyder inte att man inte 
tillåter utveckling, men utpekande fungerar som en uppmaning/reklam att kommunen vill se 
en viss utveckling. 

Vad behöver finnas med i ett ställningstagande kring mindre orter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är till för att starta diskussion. Åsikter/tankar som inte svarar exakt på frågorna 
som ställts men relaterar till diskussionen är också relevanta och bör skickas med. 
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Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 172 Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor 
KS/2021:501 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget avslås. 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att denna typ av åtgärd inte kommer ge någon märkbar effekt för att få 
folk att gå på rekommenderad sida av gångbanan. Kostnaden för att få till markeringar som 
står sig över tid är i relation till nyttan ganska hög. 

Ärendet 
Carina och Tore Lundin har 2021-09-20 lämnat ett medborgarförslag om markeringar på 
gång- och cykelvägar. 
Förslagsställarna anser att många personer inte verkar veta vilken sida av en gång- och 
cykelväg man bör gå på. Med tryckta fotsteg på gångbanans vänstra sida i gångriktningen 
skulle det tydliggöras vilken sida man bör gå på. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställarna 2022-03-25 för att ge dem möjlighet att 
utveckla sitt förslag och de menade att när man möter personer som går på fel sida så måste 
man ta ett steg åt sidan för att kunna passera och kommer det då en cyklist samtidigt så 
uppstår en kollisionsrisk. Förslagsställarna angav inte direkt någon speciell sträcka där 
markeringarna skulle finnas.  
 
På gång- och cykelvägen utmed Åsunden i centrala Ulricehamn har man på prov målat 
tillfälliga fotavtryck. Enligt Ulricehamns gatuingenjör Mats Kindlund har fotstegen varit 
uppskattade men om de har givit avsedd effekt är mycket oklart.  
 
Då förvaltningen tror att målade fotavtryck kan vara ett uppskattat inslag på exempelvis 
gång- och cykelvägen utmed Tranemosjön tas förslaget med som inspiration i arbetet med 
konstnärlig gestaltning. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan 

Jämställd- och jämlikhet  
Ingen påverkan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-20 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan om inte förslaget antas. 
 
Om förslaget antas och vi antar att markeringar målas med beständig färgmassa på en 
sträcka av 500 meter blir kostnaden 15 000 kr.  

Beslutsunderlag 
AU §91, 2022-06-02 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-13  
Medborgarförslag om markering på gång- och cykelbanor 
Bifogat foto till medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Carina och Tore Lundin 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 91 Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor 
KS/2021:501 
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att denna typ av åtgärd inte kommer ge någon märkbar effekt för att få 
folk att gå på rekommenderad sida av gångbanan. Kostnaden för att få till markeringar som 
står sig över tid är i relation till nyttan ganska hög. 

Ärendet 
Carina och Tore Lundin har 2021-09-20 lämnat ett medborgarförslag om markeringar på 
gång- och cykelvägar. 
Förslagsställarna anser att många personer inte verkar veta vilken sida av en gång- och 
cykelväg man bör gå på. Med tryckta fotsteg på gångbanans vänstra sida i gångriktningen 
skulle det tydliggöras vilken sida man bör gå på. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställarna 2022-03-25 för att ge dem möjlighet att 
utveckla sitt förslag och de menade att när man möter personer som går på fel sida så måste 
man ta ett steg åt sidan för att kunna passera och kommer det då en cyklist samtidigt så 
uppstår en kollisionsrisk. Förslagsställarna angav inte direkt någon speciell sträcka där 
markeringarna skulle finnas.  
 
På gång- och cykelvägen utmed Åsunden i centrala Ulricehamn har man på prov målat 
tillfälliga fotavtryck. Enligt Ulricehamns gatuingenjör Mats Kindlund har fotstegen varit 
uppskattade men om de har givit avsedd effekt är mycket oklart.  
 
Då förvaltningen tror att målade fotavtryck kan vara ett uppskattat inslag på exempelvis 
gång- och cykelvägen utmed Tranemosjön tas förslaget med som inspiration i arbetet med 
konstnärlig gestaltning. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan 
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Jämställd- och jämlikhet  
Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan om inte förslaget antas. 
 
Om förslaget antas och vi antar att markeringar målas med beständig färgmassa på en 
sträcka av 500 meter blir kostnaden 15 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-13  
Medborgarförslag om markering på gång- och cykelbanor 
Bifogat foto till medborgarförslag 

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

Beslutet skickas till 
Carina och Tore Lundin 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Henrik Johansson 
Verksamhetschef 
Datum: 2022-05-13 
Dnr: KS/2021:501 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om markeringar på gång och 
cykelbanor 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget avslås. 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att denna typ av åtgärd inte kommer ge någon märkbar 
effekt för att få folk att gå på rekommenderad sida av gångbanan. Kostnaden för 
att få till markeringar som står sig över tid är i relation till nyttan ganska hög. 

Ärendet 
Carina och Tore Lundin har 2021-09-20 lämnat ett medborgarförslag om 
markeringar på gång- och cykelvägar. 
Förslagsställarna anser att många personer inte verkar veta vilken sida av en 
gång- och cykelväg man bör gå på. Med tryckta fotsteg på gångbanans vänstra 
sida i gångriktningen skulle det tydliggöras vilken sida man bör gå på. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställarna 2022-03-25 för att ge dem 
möjlighet att utveckla sitt förslag och de menade att när man möter personer som 
går på fel sida så måste man ta ett steg åt sidan för att kunna passera och 
kommer det då en cyklist samtidigt så uppstår en kollisionsrisk. Förslagsställarna 
angav inte direkt någon speciell sträcka där markeringarna skulle finnas.  
 
På gång- och cykelvägen utmed Åsunden i centrala Ulricehamn har man på prov 
målat tillfälliga fotavtryck. Enligt Ulricehamns gatuingenjör Mats Kindlund har 
fotstegen varit uppskattade men om de har givit avsedd effekt är mycket oklart.  
 



 
 
 
 

Då förvaltningen tror att målade fotavtryck kan vara ett uppskattat inslag på 
exempelvis gång- och cykelvägen utmed Tranemosjön tas förslaget med som 
inspiration i arbetet med konstnärlig gestaltning. 
 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan 

Jämställd- och jämlikhet  
Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan om inte förslaget antas. 
 
Om förslaget antas och vi antar att markeringar målas med beständig färgmassa 
på en sträcka av 500 meter blir kostnaden 15 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-13  
Medborgarförslag om markering på gång- och cykelbanor 
Bifogat foto till medborgarförslag 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Carina och Tore Lundin 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Patrik Westerlund   Henrik Johansson 
Sektionschef    Enhetschef 





Ämne: Medborgarförslag
Från: Carina Lundin 
Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2021-09-20 09:40:08

Eftersom det för många förefaller vara oklart vilken sida man går på, på gång och cykelbanor så 
har vi ett förslag, väldigt enkelt sådant. Markeringar på gång och cykelbanor. Skickar med en bild 
på hur det kan se ut. Då råder inga oklarheter längre  om vilken sida som gäller.

Mvh
Carina och Tore Lundin 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-08-29 

 

 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 

 

 

§ 189 Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en gång 

och cykelvänlig kommun KS/2022:114 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Anses besvarat för den del som avser att Tranemo kommun skall vara en gång- och 

cykelvänlig kommun 

• Avslås för den del som avser att snöröjningen på gång- och cykelvägen som går på 

gamla banvallen mellan Tranemo och Limmared ska prioriteras.  
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 

Ulrika Tranefors har 2022-02-25 lämnat ett medborgarförslag om dels att Tranemo kommun 

ska vara en cykelvänlig kommun och dels att snöröjningen av gång- och cykelvägen som går 

på banvallen mellan Tranemo och Limmared ska prioriteras. 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-05-18 för att ge förslagsställaren 

tillfälle att utveckla sitt förslag. I diskussionen tydliggjordes att förslaget är 2 olika förslag. 

Det ena handlar om att prioritera snöröjningen av gång- och cykelvägen som går på 

banvallen mellan Tranemo och Limmared och det andra att kommunen ska vara en gång- 

och cykelvänlig kommun. Förslagsställaren anser att förvaltningen har prioriterat gång- och 

cykelvägen mellan Tranemo och Limmared fel och önskar att denna väg hamnar högre upp 

på prioriteringslistan. 

I kommunens Cykelprogram som ligger för antagande framgår att kommunen har som mål 

att göra cykling mer attraktivt. Med cykelprogrammet som grund anser förvaltningen att 

förslaget om att kommunen ska vara en gång- och cykelvänlig kommun är besvarat. 

I de riktlinjer som finns för snöröjning framgår att gång- och cykelvägar som är prioriterade 

ska snöröjas först. I gatuenhetens prioritering ligger gång- och cykelvägar inom tätort först. I 

andra hand gång- och cykelvägarna mellan Tranemo och Limmared samt mellan Tranemo 

och Uddebo. Gatuenheten anser att denna prioritering är den som gynnar framkomligheten 

för en större mängd gångare och cyklister. Framförallt gynnar den framkomligheten för 

skolbarn. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-08-29 

 

 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 

 

 

Beslutsunderlag 

AU §102, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelsen 2022-05-18 

Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en gång- och cykelvänlig kommun. 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund och verksamhetsamchef Henrik Johansson föredrar ärendet 

och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Ulrika Tranefors 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 102 Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en gång 
och cykelvänlig kommun KS/2022:114 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Anses besvarat för den del som avser att Tranemo kommun skall vara en gång- och 
cykelvänlig kommun 

• Avslås för den del som avser att snöröjningen på gång- och cykelvägen som går på 
gamla banvallen mellan Tranemo och Limmared ska prioriteras.  

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 
Ulrika Tranefors har 2022-02-25 lämnat ett medborgarförslag om dels att Tranemo kommun 
ska vara en cykelvänlig kommun och dels att snöröjningen av gång- och cykelvägen som går 
på banvallen mellan Tranemo och Limmared ska prioriteras. 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-05-18 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. I diskussionen tydliggjordes att förslaget är 2 olika förslag. 
Det ena handlar om att prioritera snöröjningen av gång- och cykelvägen som går på 
banvallen mellan Tranemo och Limmared och det andra att kommunen ska vara en gång- 
och cykelvänlig kommun. Förslagsställaren anser att förvaltningen har prioriterat gång- och 
cykelvägen mellan Tranemo och Limmared fel och önskar att denna väg hamnar högre upp 
på prioriteringslistan. 

I kommunens Cykelprogram som ligger för antagande framgår att kommunen har som mål 
att göra cykling mer attraktivt. Med cykelprogrammet som grund anser förvaltningen att 
förslaget om att kommunen ska vara en gång- och cykelvänlig kommun är besvarat. 

I de riktlinjer som finns för snöröjning framgår att gång- och cykelvägar som är prioriterade 
ska snöröjas först. I gatuenhetens prioritering ligger gång- och cykelvägar inom tätort först. I 
andra hand gång- och cykelvägarna mellan Tranemo och Limmared samt mellan Tranemo 
och Uddebo. Gatuenheten anser att denna prioritering är den som gynnar framkomligheten 
för en större mängd gångare och cyklister. Framförallt gynnar den framkomligheten för 
skolbarn. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-18 
Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en gång- och cykelvänlig kommun. 

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

Beslutet skickas till 
Ulrika Tranefors 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Henrik Johansson 
Verksamhetschef 
Datum: 2022-05-18 
Dnr: KS/2022:114 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall 
vara en gång och cykelvänlig kommun 

 

Förslag till beslut 
• Anses besvarat för den del som avser att Tranemo kommun skall vara en 

gång- och cykelvänlig kommun 
• Avslås för den del som avser att snöröjningen på gång- och cykelvägen 

som går på gamla banvallen mellan Tranemo och Limmared ska 
prioriteras.  

 
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 
Ulrika Tranefors har 2022-02-25 lämnat ett medborgarförslag om dels att 
Tranemo kommun ska vara en cykelvänlig kommun och dels att snöröjningen av 
gång- och cykelvägen som går på banvallen mellan Tranemo och Limmared ska 
prioriteras. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-05-18 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. I diskussionen tydliggjordes att 
förslaget är 2 olika förslag. Det ena handlar om att prioritera snöröjningen av 
gång- och cykelvägen som går på banvallen mellan Tranemo och Limmared och 
det andra att kommunen ska vara en gång- och cykelvänlig kommun. 
Förslagsställaren anser att förvaltningen har prioriterat gång- och cykelvägen 
mellan Tranemo och Limmared fel och önskar att denna väg hamnar högre upp 
på prioriteringslistan. 
 
I kommunens Cykelprogram som ligger för antagande framgår att kommunen 
har som mål att göra cykling mer attraktivt. Med cykelprogrammet som grund 



 
 
 
 

anser förvaltningen att förslaget om att kommunen ska vara en gång- och 
cykelvänlig kommun är besvarat. 
 
I de riktlinjer som finns för snöröjning framgår att gång- och cykelvägar som är 
prioriterade ska snöröjas först. I gatuenhetens prioritering ligger gång- och 
cykelvägar inom tätort först. I andra hand gång- och cykelvägarna mellan 
Tranemo och Limmared samt mellan Tranemo och Uddebo. Gatuenheten anser 
att denna prioritering är den som gynnar framkomligheten för en större mängd 
gångare och cyklister. Framförallt gynnar den framkomligheten för skolbarn. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-18 
Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en gång- och cykelvänlig 
kommun. 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Ulrika Tranefors 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Patrik Westerlund   Henrik Johansson 
Sektionschef    Verksamhetschef 



Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-02-25 08:07:52

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
E-post:
Telefon:
Här skriver du ditt
medborgarförslag:

Ulrika
Tranefors

 Jag vill lämna in ett medborgarförslag på att vicykelpendlare (Tranemo och 
Limmared) som cyklar banvallen möjligheten att cykla i stället för att ta bilen 
vintertid.
Att Snöröjning prioriteras på banvallen mellan Tranemo och Limmared. 
Plogar man så blir det oftast bra underlag och inte heller så hal när det sedan 
töar och fryser på igen.
Osäkerheten om att inte veta om banvallen är "körbar" eftersom man inte 
alltid ser det i början på gång och cykelvägen.
Vägen runt Rosenlund är extra lång för oss som bor på "kroksjösidan" och 
dessutom ingen cykelväg hela vägen och många korsande vägar.
Ser att många promenerar och cyklar denna väg dygnet runt och året om. 
Vill ge förslag att Tranemo kommun - Skall vara en gång och cykelvänlig 
kommun.
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§ 197 Beredningsuppdrag - Tillfällig äldreplansberedning KS/2021:163 

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och sakprövning som sin 

egen. 

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-15, § 46 en tillfällig beredning som vid samma 
sammanträde, § 54 fick i uppdrag att ta fram en äldreplan för hur Tranemo kommun kan 
möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.   

Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi samt 
sakprövning. 

Laglighet 
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med gällande 
lagstiftning. 

Ekonomi 
Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser. Planen ger en 
vägledning i hur kommunen ska arbeta och det finns flera delar i planen som skulle kunna 
medför kostnader vid ett genomförande. Det är därför viktigt att planen används som en 
vägledning vid budget- och verksamhetsplaneringar.   

Sakprövning 
Innehållet i den föreslagna äldreplanen följer kommunens antagna vision och ger en god 
vägledning för framtida arbete inom området. Föreslaget ligger väl i linje med förvaltningens 
åsikter på fokusområden och arbetssätt och det är mycket positivt att planen till stor del 
genomlyses av brukarens perspektiv som har kunnat lyssnats in via medborgardialoger i 
olika former.   

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet. 
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövning gör att det säkerställs 
en god kvalité i underlaget som ska behandlas politiskt.  
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Beslutsunderlag 
OU §70, 2022-06-16 
Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09 
Äldreplan för Tranemo kommun 
Remissvar Äldreplan 
Överlämningsprotokoll Äldreplan 
Överlämning av beredningsuppdrag 
Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Omsorgssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Äldreplan för Tranemo kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 70 Beredningsuppdrag - Tillfällig äldreplansberedning KS/2021:163 

Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och sakprövning som sin 
egen. 

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-15, § 46 en tillfällig beredning som vid samma 
sammanträde, § 54 fick i uppdrag att ta fram en äldreplan för hur Tranemo kommun kan 
möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.   

Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi samt 
sakprövning. 

Laglighet 
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med gällande 
lagstiftning. 

Ekonomi 
Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser. Planen ger en 
vägledning i hur kommunen ska arbeta och det finns flera delar i planen som skulle kunna 
medför kostnader vid ett genomförande. Det är därför viktigt att planen används som en 
vägledning vid budget- och verksamhetsplaneringar.   

Sakprövning 
Innehållet i den föreslagna äldreplanen följer kommunens antagna vision och ger en god 
vägledning för framtida arbete inom området. Föreslaget ligger väl i linje med förvaltningens 
åsikter på fokusområden och arbetssätt och det är mycket positivt att planen till stor del 
genomlyses av brukarens perspektiv som har kunnat lyssnats in via medborgardialoger i 
olika former.   

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet. 
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövning gör att det säkerställs 
en god kvalité i underlaget som ska behandlas politiskt.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09 
Äldreplan för Tranemo kommun 
Remissvar Äldreplan 
Överlämningsprotokoll Äldreplan 
Överlämning av beredningsuppdrag 
Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Omsorgssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Äldreplan för Tranemo kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Kajsa Montan 
Kanslichef 
Datum: 2022-05-09 
Dnr: KS/2021:163 
 
 

Yttrande från förvaltningen 

Förslag till beslut 
• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och 

sakprövning som sin egen. 

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-15, § 46 en tillfällig beredning som vid 
samma sammanträde, § 54 fick i uppdrag att ta fram en äldreplan för hur 
Tranemo kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens 
perspektiv.   

Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi 
samt sakprövning. 

Laglighet 
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med 
gällande lagstiftning. 

Ekonomi 
Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser. Planen 
ger en vägledning i hur kommunen ska arbeta och det finns flera delar i planen 
som skulle kunna medför kostnader vid ett genomförande. Det är därför viktigt 
att planen används som en vägledning vid budget- och verksamhetsplaneringar.   

Sakprövning 
Innehållet i den föreslagna äldreplanen följer kommunens antagna vision och ger 
en god vägledning för framtida arbete inom området. Föreslaget ligger väl i linje 
med förvaltningens åsikter på fokusområden och arbetssätt och det är mycket 



 
 
 
positivt att planen till stor del genomlyses av brukarens perspektiv som har 
kunnat lyssnats in via medborgardialoger i olika former.   

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet. 
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövning gör att det 
säkerställs en god kvalité i underlaget som ska behandlas politiskt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09 
Äldreplan för Tranemo kommun 
Remissvar Äldreplan 
Överlämningsprotokoll Äldreplan 
Överlämning av beredningsuppdrag 
Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Omsorgssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Äldreplan för Tranemo kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 



 
 
 
Carita Brovall    Kajsa Montan 

Kommunchef   Kanslichef/kommunjurist 
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Plats   Arnerummet, kommunhuset i Tranemo 

Tid   14.00 -16.00  

Närvarande Beslutande     

Marita Nordin (S), beredningsledare 

Viktoria Haraldson (C), ställföreträdande beredningsledare 

Brigitte Barenfeld (KD) 

Gunilla Blomgren (L) 

Ellinor Liljegren Kalmar (M) 

 

 

Övriga närvarande Anna Carlsson, processekreterare 

  Karin Ljungdahl (C), vice ordförande KF 

  Jessica Josefsson, verksamhetsutvecklare 

 

Paragrafer  §§1-2 

Utses att justera  Viktoria Haraldson (C) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Anna Carlsson 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Marita Nordin (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Viktoria Haraldson (C) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Äldreplansberedningen 

Sammanträdesdatum 2022-05-31 

Anslaget under tiden 2022-06-02—2022-06-24 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Anna Carlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreplansberedningen 

2022-05-31 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 

 

§ 1 Val av justerare 

Äldreplansberedningens beslut  

• Utser Viktoria Haraldson (C) till justerare. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreplansberedningen 

2022-05-31 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 

 

 

§ 2 Överlämning av beredningsuppdrag – Äldreplan KS/2021:163 

Äldreplansberedningens förslag till presidiet 

• Överlämnar uppdraget. 

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 

Den tillfälliga äldreplansberedningen tillsattes av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§ 46) och 

fick vid samma sammanträde (§ 54) i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en 

Äldreplan för hur Tranemo kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre 

invånarens perspektiv.   

Beslutsunderlag 

Äldreplan för Tranemo kommun 

Remissvar Äldreplan 

Överlämning av beredningsuppdrag 

Överlämningsprotokoll Äldreplan 

Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan 

Status 

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunchefen 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: TWT6fFC1WFavt1umc8gCoQ

MARITA NORDIN
Förtroendevald

2022-06-02 08:57

Serienummer: FwDQfNjhmENGsfJrflnbcw

ANNA CARLSSON
Processekreterare

2022-06-02 08:59

Serienummer: Ab/kQ6J/Y0O1Ml2E3URY0w

VIKTORIA HARALDSON

2022-06-02 09:03

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Detta dokument
Överlämningsprotokoll äldreplan 2022-05-31.pdf
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Vår ref: Anna Carlsson 
Processekreterare 
Datum: 2022-05-18 
Dnr: KS/2021:163 
 
 

Överlämning av beredningsuppdrag 

Sammanfattning av ärendet 
En tillfällig Äldreplansberedning med representant från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige, utsågs av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§ 
46). 

Vid samma sammanträde fick beredningen sitt uppdrag.  

Uppdraget i sin helhet löd, 

I beredningens uppdrag ingår att arbeta fram en Äldreplan för hur Tranemo 
kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.  

 Följande områden är några viktiga delar i arbetet med en Äldreplan: 

- Boenden 

- Digitalt samhälle 

- Motverka ensamhet och psykisk ohälsa 

- Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor 

I äldreplanen ska beaktas Motionssvar (KS/2019:79) och svar på 
Medborgarförslag (KS/2019:339).       

Beredningens arbete 
Beredningen hade sitt uppstartsmöte 2020-03-23 då bland annat 
kommunfullmäktiges ordförande närvarade och gav en kort information kring 
det praktiska i beredningsarbetet, sakkunnig tjänsteperson gick igenom 
beredningens uppdrag och sammanträdestider beslutades.  

I augusti 2021 har beredningen genomfört medborgardialoger. Gymnasieelever i 
årskurs två och tre samt personal inom äldreomsorgen har genomfört digitala 
medborgardialoger där deltagarna svarade på en enkät. I början av september 
har fysiska medborgardialoger genomförts på orterna Dalstorp, Länghem och 
Tranemo. Totalt har 199 personer i varierad ålder tagit del av enkäten.   



 
 
 
När beredningen förde dialog med politiken fick politikerna svara på frågor 
genom Menti.   

Beredningen har också genomfört en omvärldsbevakning av närliggande 
kommuner gällande Äldreplaner.  

Beredningsledare och ställföreträdande beredningsledare har deltagit på 
kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet vid två tillfällen. 

I november deltog beredningen på kommunfullmäktiges vägledande 
budgetdebatt. 

Under våren 2022 har beredningen tillsammans med sakkunnig tjänsteperson 
gått igenom inkommit underlag och tillsammans arbetet fram ett förslag på 
äldreplan som överlämnats till presidiet i maj.  

Det färdiga förslaget har också skickats till partigrupperna samt kommunala 
pensionärs- och tillgänglighetsrådet för att inkomma med eventuella synpunkter 
på förslaget. 

Barnkonventionen  
Ärendet har en positiv inverkan på barnet/barnen då arbetet är en plan för 
framtida generation i Tranemo kommun.  

Ekonomisk påverkan 
Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser i sig. 
Planen ger en vägledning i hur kommunen ska arbeta men det finns delar i 
planen som skulle kunna medföra kostnader i utförandet och över tid. Det gäller 
exempelvis arbete med anhörigstöd, bostäder för äldre och förebyggande 
insatser inom kommunal verksamhet.  

Det är viktigt att planen används som en vägledning vid budget- och 
verksamhetsplaneringar. Den ekonomiska påverkan är inte uppskattad i kronor. 

Beslutsunderlag 
Yttrande från förvaltningen  
Överlämningsprotokoll Äldreplan 
Överlämning av uppdrag  
Förslag Äldreplan för Tranemo kommun  
Remissvar Äldreplan  
Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan 
 



 
 
 
Beredningens förslag till beslut 

• Antar Äldreplan för Tranemo kommun. 

• Inkomna synpunkter och remissyttranden lämnas till förvaltningen för 
vidare hantering. 

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. 

Beslutet skickas till 
Omsorgssektionen 
Kanslifunktionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Äldreplan för Tranemo kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 
 

 

 

 

Kajsa Montan    Anna Carlsson 

Kanslichef    Processekreterare 



  
 
 
Vår ref: Jessica Josefsson 
Verksamhetsutvecklare 
Datum: 2022-01-12 
Dnr: KS/2021:163 
 
 

 

Plan 
 

 

 

 

 

 

Äldreplan 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument 
 
Diarienummer: KS/2021:163 

Beslutas av: Kommunfullmäktige 

Fastställandedatum: Skrivs in av processekreterare 

Dokumentansvarig: Omsorgssektionen/ verksamhetschef 

Revideras: Minst vart fjärde år 

Följs upp av:  

Tidigare versioner:  

Giltig t o m: 2026-??-?? 
 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 
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1. Inledning  
Kommunfullmäktige gav 2021-03-15 genom § 54 Tilldelning av beredningsuppdrag -
Äldreplan KS 2021:163, i uppdrag att ta fram en äldreplan för Tranemo kommun.  
Beredningsuppdraget har sitt ursprung i en tidigare motion och i ett 
medborgarförslag, som efterfrågar en hållbar plan för äldre i Tranemo kommun. 

I beredningens uppdrag ingår att arbeta fram en äldreplan för hur Tranemo 
kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv. 
Boenden, det digitala samhället, att motverka ensamhet och psykisk ohälsa, samt 
förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor lyfts som viktiga delar att 
beakta i planen.  

Äldreplanen ska harmoniera med Tranemo kommuns styrdokument och med 
Vision 2035, som beskriver hur vi vill att kommunen ska utvecklas i framtiden. 
”Tranemo kommun är en attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och 
framtidstro”. Visionen har skapats av förtroendevalda politiker och medarbetare i 
kommunen och ska genomsyra hela kommunens verksamhet. De övergripande 
områdena i visionen är; det hållbara samhället, det attraktiva samhället, samt 
kreativitet och framtidstro (Tranemo kommun, 2022).  

I en äldreplan är begreppet äldre centralt, men samtidigt ett tolkningsbart 
begrepp. ”Man är inte äldre än man ser ut, det betyder att man kan vara rätt gammal” 
säger Jonas 7 år (Lindell & Levengood, 2001). Samtidigt som en respondent i 
beredningens arbete svarar ”Gammal kan man inte mäta med ålder”. Att vara äldre 
är inget objektivt mått utan snarare en subjektiv upplevelse. I äldreplanen 
omfattar begreppet äldre dock de invånare i kommunen som fyllt 65 år. Gruppen 
äldre är en växande grupp. Denna trend ses i samtliga län och i de flesta 
kommuner. Här är Tranemo kommun inget undantag. Ökningen beror på att 
dödligheten minskar, men också på att de stora kullarna födda på 1940-talet 
passerar 80 års ålder de närmaste åren (Statistiska centralbyrån, 2022). I Tranemo 
kommun ser vi även en ökning av äldre personer med beslut om bostad med 
särskild service enligt LSS.  

2020 motsvarade de äldre (>65 år) 25 procent av invånarna i Tranemo kommun. 
Till år 2040 förväntas målgruppen växa och utgöra 29 procent av invånarna. 
Samtidigt förväntas andelen yrkesverksamma under samma tidsperiod minska 
med två procentenheter (Statistiska centralbyrån, 2021). Observera att 
beräkningen inte tar hänsyn till Tranemo kommuns mål om att nå 14 000 
invånare till år 2035, vilket om det uppnås sannolikt kan komma att påverka 
procentfördelningen mellan åldersgrupperna. 
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Tabell 1:  
Trolig befolkningsutveckling för Tranemo kommun (Statistiska centralbyrån, 2021). 

 2020 2040 
 0-24 25-64 65+ Antal 0-24 25-64 65+ Antal 
Tranemo kommun 27 48 25 11900 26 46 29 12100 

 
I processen att ta fram en äldreplan har beredningen arbetat med flera olika 
aktiviteter för att nå ut till en bred målgrupp och samla in information, tankar 
och idéer. Medborgardialoger har genomförts på tre orter i kommunen, samt 
inom LSS. En enkät med frågor kring boendeformer har genomförts. Enkäten har 
legat tillgänglig för allmänheten på Tranemo kommuns hemsida. Den har även 
mailats ut till elever i årskurs 2 och 3 på Tranemo gymnasium, samt medarbetare 
inom omsorgssektionen. Totalt hade enkäten 199 respondenter. Dialog har 
genomförts med Kommunala pensionärsrådet (KPR). Dialog och 
vägledningsdebatt har även genomförts i kommunfullmäktige och 
partigrupperna. Utöver ovanstående har omvärldsbevakning genomförts, där 
styrdokument och goda exempel från andra kommuner har genomlästs. 
Sakkunniga tjänstepersoner inom kommunen har deltagit på beredningens 
möten och lämnat synpunkter utifrån sin specifika kompetens. 

Beredningens medlemmar 
Marita Nordin, S, beredningsledare 
Brigitte Barenfeld, KD 
Gunilla Blomgren, L 
Sandra Kassel-Koster, MP 
Stefan Larsson, V (t.o.m. januari 2022) 
Marianne Andersson, C (t.o.m. juni 2021) 
Victoria Haraldsson, C (fr.o.m. juni 2021) 
Ellinor Liljegren Kalmar, M 
Wajdi-Louis Azouri, SD 
Catarihna Petersson, verksamhetschef vård och omsorg, sakkunnig 
Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare (t.o.m. november 2021) 
Anna Carlsson, processekreterare (fr.o.m. januari 2022) 
Jessica Josefsson, verksamhetsutvecklare, behjälplig i skrivprocess (fr.o.m. mars 
2022) 
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2. Syfte 
I kommunfullmäktiges uppdrag till beredningen framgår att en äldreplan är av 
betydelse för alla kommunens invånare. Tranemo kommun ska via en hållbar 
äldreplan vara en attraktiv kommun för att möta framtida behov för äldre.  

Syftet med äldreplanen är att bevara en god livsmiljö hos våra kommuninvånare 
för ett rikt och aktivt liv. 
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3. Äldreplan   
Äldreplan är det strategiska dokument som styr hur Tranemo kommun ska 
utvecklas för att möta dess äldre invånares behov. Planen fokuserar både på 
hälsofrämjande och förebyggande insatser, vilka kan ses komplettera varandra. 
Hälsofrämjande insatser syftar till att stärka friskfaktorer, medan förebyggande 
insatser handlar om att minimera riskfaktorer. Hälsofrämjande insatser riktar sig 
till befolkningen i allmänhet, medan förebyggande åtgärder ofta riktar sig till 
riskgrupper eller utsatta personer (Janlert, 2000).  

 

Boendeformer 
I Statens offentliga utredning, Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i 
tillgänglighetssmarta boendemiljöer, föreslås åtgärder som syftar till att dels 
underlätta för äldre personer att inneha eller skaffa sig en lämplig bostad, dels att 
förbättra kommunernas möjligheter att möta behovet av bostäder för ett växande 
antal äldre invånare. Åtgärder som föreslås är bland annat att förbättra 
tillgängligheten i befintliga bostäder, få fram fler bostäder för äldre med fokus på 
möjligheter till gemenskap och att underlätta för äldre att flytta till eller bo kvar i 
en bostad som det går att åldras i (Näringsdepartementet, 2015).  

Socialstyrelsens lägesrapport från 2020 visar att allt fler väljer att bo kvar i 
hemmet högre upp i åldrarna. Orsaken är troligtvis en förbättrad hälsa och 
funktionsförmåga hos äldre ihop med en medveten politik från samhällets sida 
att styra vårdresurser från särskilda boendeformer till möjligheter att bo kvar i 
hemmet (Socialstyrelsen, 2020a). Bredningens arbete har visat att Tranemo 
kommun inte särskiljer sig.  

”Skulle inte vilja flytta under några omständigheter” 

”…jag skulle tycka det va skönt att bara vara hemma” 

Medborgardialoger och enkätsvar visar att de allra flesta så långt det är möjligt 
vill bo kvar i sina nuvarande hem. Det är därför av vikt att beakta de delar som 
möjliggör för äldre att bo kvar, såsom tillgängliga bostäder, kommunikationer, 
samt service och insatser i och i närheten av hemmet. 

Enligt Plan- och bygglagen ska bostäder vid nybyggnation utformas så att de är 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga (Boverket, 2022). I Tranemo kommuns 
bostadsförsörjningsprogram (Tranemo kommun, 2021) står att Tranemo 
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kommun ska underlätta byggandet av boende som är anpassade för äldre. I 
planen lyfts vikten av att, vid all kommande nybyggnation och renovering av 
befintliga bostäder, prioritera tillgänglighet såväl i bostaden som i dess 
omgivningar. Syftet är att underlätta vardagen för den äldre, samt möjliggöra 
kvarboende. I planen lyfts även behovet av mötesplatser såväl utomhus som 
inomhus, vilket gör att många äldre efterfrågar centrumnära boende (Tranemo 
kommun, 2021). Kommunens inriktning bör vara att stödja kreativa och 
nytänkande byggprojekt som riktar sig till att tillgodose äldres behov. Det kan 
handla om privata aktörer som vill bygga trygghetsboende, annan typ av boende 
med möjlighet till gemensamhetslokaler för social samvaro eller olika former av 
kollektiva alternativ. I medborgardialoger och enkäter lyfts åldersintegrerade 
bostadsområden där olika generationer möts och delar gemensamma ytor som 
något positivt. 

 I enkätsvaren framgår att de flesta helst vill bo hemma utan insatser (45 %), 
därefter följer hemma med insatser av hemtjänst (35 %), varpå särskilt boende 
har en väsentligt lägre svarsfrekvens (20 %). Att inte klara sig själv, 
tillkommande funktionsnedsättning, att vara en belastning för anhöriga, 
otrygghet eller ensamhet är de faktorer som lyfts mest frekvent som anledning 
till att inte vilja bo kvar i sitt eget hem. Här är ett urval av svar från 
respondenterna på frågan vad anledningen skulle vara att inte vilja stanna kvar i 
sitt eget hem:  

 

”Avsaknad av trygghet” 

”Att jag inte kan ta ansvar för 
min egen värdighet” 

”Svår sjukdom” 

”Ensamhet” 

 

 

Tranemo kommun ska möjliggöra kvarboende för de som önskar. Det kan 
exempelvis ske genom hemtjänstinsatser, samt god och nära vård.  

God tillgång på service ska finnas i hela Tranemo kommun. Tidigare pratades 
det ofta om nära service, men utifrån dagens digitala utveckling väljer vi att 
benämna det tillgänglig service. Exempel på tillgänglig service som Tranemo 
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kommun tillhandahåller idag är bokbussen, samt streamingtjänster för e-böcker, 
ljudböcker och film som gör det möjligt att låna böcker eller annan media i 
hemmet eller nära anslutning till hemmet.  

Tranemo kommun bör ha en positiv inställning till och arbeta för att underlätta 
etablering på marknaden för privata företagare som arbetar med kreativa och 
nytänkande lösningar för tillgänglig service.  

Inom området boendeformer är det viktigt att: 

• Säkerställa tillgång till tillgängliga bostäder, som det går att flytta till eller 
bo kvar i 

• Säkerställa jämlik tillgång till hemtjänstinsatser av hög kvalitet  

• Erbjuda god och nära vård där den äldre befinner sig  

• Säkerställa tillgång till tillgänglig service 

 

Det digitala samhället 
Digitalisering har blivit ett vanligt förekommande begrepp som beskriver en 
utveckling i samhället när människor använder alltmer digital teknik. 
Digitaliseringspolitik handlar om att utnyttja och främja de möjligheter som 
digitaliseringen för med sig för samhället. Området omfattar bland annat att 
digitalisera offentlig förvaltning utifrån medborgarens behov och att skapa goda 
förutsättningar för digital infrastruktur (Regeringskansliet, 2022). Det är viktigt 
att alla kommuninvånare ges lika förutsättningar att nyttja digital teknik i sin 
vardag.  

Digital kompetens är ett begrepp som syftar till den kunskap som en person har 
att kunna använda och nyttja digital teknik. En statlig beredningsutredning visar 
att 400 000 äldre personer i Sverige idag lever i ett digitalt utanförskap, vilket 
påverkar deras möjlighet att använda digitala tjänster och digitala 
kommunikationskanaler för möjligheter att vara socialt delaktig. Således föder 
det digitala utanförskapet även ett socialt utanförskap (Folkhälsomyndigheten, 
2022a). Omvärldsbevakning visar att kommuner väljer olika vägar för att nå ut 
med digital kompetens till äldre. Ett exempel är Skövde kommuns tjänst digital 
fixare, som syftar till att motverka digitalt utanförskap genom att erbjuda äldre 
kostnadsfri hjälp och stöd att installera och komma igång med att använda bland 
annat olika digitala tjänster, appar och sociala medier (Skövde kommun, 2022).  

Den digitala kompetensen kommer se olika ut för äldre idag och i framtiden, 
samtidigt går utvecklingen fort och ett troligt scenario är att behovet av 
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vägledning inom användandet av digital teknik fortsatt kommer finnas, även om 
det är olika frågor som kommer behandlas över tid. Tranemo kommun bör följa 
utvecklingen, anpassa sin verksamhet utifrån behov och verka för att de äldre 
inte ska hamna i ett digitalt utanförskap 

Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalité för äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2022). Exempel på 
välfärdsteknik som används i Tranemo kommun idag är digitala trygghetslarm, 
nattillsyn via kamera, gps-larm och digitala medicinskåp. Välfärdsteknik är ett 
område som ökat markant inom äldreomsorg och hemtjänst under de senaste 
åren. Vårdsamverkan i Västra Götaland (2022) håller på att upprätta ett 
samverkansavtal, för att ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel ska 
tillhandahållas till invånare i regionens 49 kommuner. 

Inom området det digitala samhället är det viktigt att:  

• Digital infrastruktur omfattar hela kommunen 

• Erbjuda digitala tjänster 

• Motverka digitalt utanförskap 

• Aktivt följa utvecklingen inom välfärdsteknik 

 

Motverka ensamhet och psykisk ohälsa 
Folkhälsomyndighetens rapport från 2019 visar att psykisk ohälsa är vanligt 
bland äldre personer. Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär 
med ångest och även depression är vanligt förekommande. Ofta kan psykisk 
ohälsa hos äldre vara svår att uppmärksamma, då symtombilden skiljer sig åt 
från yngre personer. Många symtom kan ge sig uttryck genom fysiska besvär och 
därför misstolkas som en naturlig del av åldrandet. Högre risk att drabbas av 
psykisk ohälsa lider äldre som är socialt isolerade, lever i ofrivillig ensamhet, 
eller har socioekonomisk utsatthet. Samtidigt ses ett samband mellan psykisk 
ohälsa och fysisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Risken att insjukna i 
depression är som högst när de första funktionsnedsättningarna uppkommer och 
den äldre inte längre klarar sig själv (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet, utan går att förebygga. 
Faktorer som påverkar den psykiska hälsan är sådant som främjar livskvalitén. 
Social gemenskap och stöd, goda matvanor, fysisk aktivitet och meningsfullhet i 
vardagen bidrar till psykisk hälsa och motverkar ofrivillig ensamhet. För att 
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förebygga psykisk ohälsa är det viktigt med hälsofrämjande och förebyggande 
insatser. Det handlar om att ge möjligheter till socialt umgänge, samt att öka 
kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre, anhöriga och de aktörer som möter 
äldre. Det handlar också om att fokusera på faktorer som kan förebygga psykisk 
ohälsa och att aktörer som möter äldre arbetar förebyggande för att minska 
förekomsten av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2022b).  

Tranemo kommun vill öka kunskapen om psykisk ohälsa bland sina 
medarbetare, för att kunna upptäcka och agera på tidiga tecken. Ett exempel på 
en förebyggande insats är att Tranemo kommun håller på att upprätta en 
handlingsplan för suicidprevention.  

Inom området motverka ensamhet och psykisk ohälsa är det viktigt att:  

• Öka kunskapen och medvetenheten kring psykisk ohälsa  

• Verka för en god psykisk hälsa bland äldre 

• Ge möjligheter till social gemenskap 

 

Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektorn  
Att vara aktiv och delta i sociala aktiviteter tillsammans med andra är viktigt för 
den psykiska hälsan. I det hälsofrämjande arbetet vill Tranemo kommun verka 
för att det inom kommunen ska finnas ett brett utbud av aktiviteter. Här är 
civilsamhället en viktig samarbetspart. Kommunens egna mötesplatser ihop med 
ett levande föreningsliv skapar ett varierat utbud av aktiviteter. För att det ska 
vara enkelt att ta del av de aktiviteter som erbjuds och för att föreningar ska 
kunna nå ut med öppna aktiviteter eller evenemang är lättillgänglig information 
viktig. Exempelvis erbjuder Tranemo kommun föreningsguide och 
evenemangskalender. 

I det förebyggande arbetet är stöd till anhöriga en viktig del. Anhöriga står för en 
stor del av vården och omsorgen av äldre personer i Sverige. Ungefär var femte 
svensk ger stöd eller omsorg till en närstående och här ses äldre utgöra en 
majoritet. Insatser till närstående äldre ges framförallt av make/maka, vuxna 
barn, syskon, vänner och grannar. Om omsorgsansvaret blir för stort, inte är 
frivilligt eller om det hindrar den anhörige från att utföra sina aktiviteter finns en 
ökad risk för psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2020b).  



  
 
 

10 
 

I april 2022 beslutades för första gången om en nationell anhörigstrategi. Syftet är 
att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg, samt 
utifrån anhörigperspektivet. Att arbeta utifrån ett anhörigperspektiv innebär att 
anhöriga som är viktiga för individen blir delaktiga i omsorgen av den äldre. Det 
behöver således inte innebära konkreta stödinsatser utan ett förhållningssätt där 
den anhöriga blir delaktig i hela omsorgsprocessen från planering till 
uppföljning. Därutöver uppmärksammar strategin också att anhöriga ofta är i 
behov av olika stödinsatser för egen del. För att anhöriga ska kunna få stöd är det 
viktigt att deras behov synliggörs och tas i beaktning i biståndsbedömningen 
(Socialdepartementet, 2022). I Tranemo kommun finns exempelvis avlastning i 
form av dagvård demens, avlösare i hemmet, växelvård och en 
anhörigsamordnare. 

Inom området förebyggande insatser och arbete med frivilligsektorn är det 
viktigt att:  

• Det finns ett rikt och varierat utbud av aktiviteter som främjar socialt 
umgänge och bibehållen hälsa 

• Anhörigas behov synliggörs och att förebyggande insatser erbjuds utifrån 
behov 

 

4. Implementering och tillämpning 
Antagen äldreplan är en strategiskt viktig plan för Tranemo kommun och ska 
vara vägledande för förvaltningens arbete med handlingsplan/-er inom ovan 
nämnda områden.   

 

5. Uppföljning 
Uppföljning ska ske vart fjärde år. 
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Genomgång av remissvar äldreplan 
 
 

• Socialdemokraterna: Socialdemokraternas grupp har tagit del av utkastet till äldreplanen och 
tycker beredningen gjort ett gediget arbete där olika perspektiv tagits fram.  
Bedömning: Ingen åtgärd.  
 

• Moderaterna: Genom vår ledamot Ellinor Liljegren har vi tagit del av arbetet och utkastet och 
har inget att tillägga. 
Bedömning: Ingen åtgärd 
 

• Centerpartiet: Har inkommit med synpunkter. 
Bedömning: Se tabell nedan där synpunkterna är behandlade. 

• Sverigedemokraterna: Äldreplanen OK från SD. 
Bedömning: Ingen åtgärd 

• Kristdemokraterna: Angående Äldreplanen. Inga ytterligare kommentarer från KD. 
Bedömning: Ingen åtgärd 

• PRO: Har inkommit med synpunkter. 
Bedömning: Se tabell nedan där synpunkterna är behandlade. 
 

• SPF Seniorerna: Har inkommit med synpunkter. 
Bedömning: Se tabell nedan där synpunkterna är behandlade. 
 

• Vänsterpartiet: Har inkommit med synpunkter. 
Bedömning: Se tabell nedan där synpunkterna är behandlade. 
 

• Stina Lind: Har inkommit med synpunkter. 
Bedömning: Äldreplanen har inte gått ut på remiss till privatpersoner, därför skickas inte svar 
till enskild. Efter samråd med kommunjurist Kajsa Montan hänförs Stina Linds synpunkter till 
den pensionärsförening som hon tillhör.  
 
 

  



Inledning/Genomförande 
Synpunkt Inkommit från Bedömning/Åtgärd 
Få personer har kommit till tals 
i beredningsarbetet. 
 

Centerpartiet Medborgardialogerna har varit öppna för 
allmänheten. De har annonserats på 
Tranemo kommuns hemsida och skickats 
ut till föreningsordförandena 
(kontaktuppgifter tagna ur 
föreningskalendern) i kommunen. 
Pågående pandemi kan ha påverkat det 
låga deltagandet.   
Beredningen kan dra slutsatsen att formen 
för medborgardialog inte varit attraktiv. I 
kommande beredningsarbeten bör man 
fundera kring formerna för att samla 
medborgarnas åsikter. 

Beredningen bör lyssna mer på 
pensionärsföreningarna. Vi 
upplever inte att KPR lyckats ur 
den aspekten.  

Centerpartiet Beredningen har inte kontaktat enskilda 
pensionärsföreningar direkt utan gått via 
KPR. KPR:s uppgift har varit att föra vidare 
dialog med pensionärsföreningarna. 

Vi anser att det är bra med en 
äldreplan för framtiden, Syftet 
är bra 

PRO  

Vi som pensionärsorganisation 
ser väldigt positivt på att 
kommunen genomför en 
Äldreplan, efter att detta har 
efterfrågats från många håll 
under flera år. 

SPF Seniorerna  

Under inledningen på sida 3 
beskrivs hur dialogen med 
medborgarna har gått till. 
Bland annat har en enkät 
genomförts med 99 svar som 
rör 3000 äldre. Detta är ett 
mycket lågt tal och kan inte 
vara något att luta sig emot i 
planen. Enkäten var dessutom 
väldigt enkel och kunde inte ge 
särskilt många svar på hur 
äldre upplever sin situation. 

SPF Seniorerna Antal svar på enkäten är 199. Enkäten har 
legat tillgänglig på hemsidan. För spridning 
informerades KPR i ett tidigt skede om att 
enkäten skulle gå ut. Enkäten har också 
skickats ut till år 2 och 3 på Tranemo 
gymnasieskola och medarbetare inom 
äldreomsorgen.  
 
Enkätens frågor var avgränsade till 
boendeformer med möjlighet till 
fritextsvar. 
 

I det utkast som nu ligger kan 
konstateras att man inte tar till 
sig så mycket av alla de 
enkätundersökningar som 
gjorts av 
pensionärsorganisationerna, 
öppna brev till tjänstemän och 
politiker, insändare m.m. Trots 
att en av kommunens deviser 
är / DIALOGEN MED 
MEDBORGARNA ÄR VÅRT 

SPF tillägg Beredningen instämmer i att det hade varit 
önskvärt att fler medborgare hade tagit 
vara på möjligheten att besvara enkät och 
delta i medborgardialoger. 
 
Den enkät som genomfördes 2019 
angående boendeformer har funnits 
tillgänglig för beredningen. 
 



 

Boendeformer 
Synpunkt Inkommit från Bedömning/Åtgärd 
En tydligare plan för boendet 
framåt med alternativa boende 
alternativ. 

Centerpartiet Beredningens uppdrag har varit att 
redovisa olika boendeformer. Här har 
beredningen har tagit hänsyn till 
bostadsförsörjningsprogrammet för 
Tranemo kommun (antaget 210920). I 

VIKTIGASTE VERKTYG/. Man 
beskriver att man i processen 
av att ta fram en äldreplan 
arbetat med flera olika 
aktiviteter bland annat att ha 
genomfört en 
medborgardialog på tre orter, 
men inte att det var endast ett 
fåtal personer som deltog. 
Man skriver vidare att en enkät 
genomförts med frågor kring 
boendeformer – men inte att 
man tackat nej till att ta till sig 
hela den enkätundersökning 
som gjordes 2019 runt just 
boendeformer och besvarades 
av nästan 1700 personer 65+ i 
vår kommun. Att man 
genomfört dialog i KPR – något 
som flera mer uppfattat som 
en information från 
kommunen. Utöver 
ovanstående beskriver man att 
en omvärldsbevakning 
genomförts. Hur har man då 
kunnat missa de stora brister i 
äldreomsorgen som framkom i 
Coronakommisionens 
slutrapport? Hur skall detta 
åtgärdas i Tranemo? I denna 
rapport finns flera synpunkter 
som borde beaktas i en 
äldreplan för Tranemo 
kommun. Inledningsvis 
beskriver man så här: 
”Tranemo kommun skall via en 
hållbar äldreplan vara en 
attraktiv kommun för att möta 
framtida behov för äldre”.  Hur 
kan man se detta i detta 
utkast? 
 

Övriga synpunkter lämnas över till 
förvaltningen, då de berör äldreomsorg, 
som inte är en del av äldreplanen.  



äldreplanen nämns alternativa 
boendealternativ: ”Kommunens inriktning 
bör vara att stödja kreativa och 
nytänkande byggprojekt som riktar sig till 
att tillgodose äldres behov. Det kan handla 
om privata aktörer som vill bygga 
trygghetsboende, annan typ av boende 
med möjlighet till gemensamhetslokaler för 
social samvaro eller olika former av 
kollektiva alternativ.” 

Otroligt viktigt med 
kompetensförsörjningen i 
framtiden. 

Centerpartiet Beredningen instämmer. Det finns sedan 
tidigare ett politiskt uppdrag till 
förvaltningen att göra en 
kompetensförsörjningsplan. 

Boendeformerna i skrivningen 
är bra, bra också att 
nybyggnaderna blir anpassade 
för olika 
funktionsnedsättningar 

PRO  

Vi ser inte att de flesta vill bo 
kvar hemma i statistiken, det 
är ju mindre än hälften och 
ännu mindre som vill bo kvar 
hemma med hemtjänst. 
Däremot är de fyra särskilda 
punkterna inom boendet 
mycket bra 

PRO Beredningen instämmer i att enkätsvaren 
inte utgör ett statistiskt underlag. Av 
kommentarerna som följer enkäten, 
medborgardialog, politiska debatter och 
socialstyrelsens lägesrapport från 2020 är 
det dock tydligt att de flesta vill bo kvar 
hemma och klara sig själva i den mån det 
är möjligt. 
Sammanlagt utgör de som vill bo hemma 
utan insatser och med insatser från 
hemtjänst en majoritet (80,4 %) av 
enkätsvaren. 

På sidan 6 under 
Boendeformer beskrivs 
mötesplatser. Här nämns mest 
mötesplatser i samband med 
boenden och det är förstås 
bra. En annan form som är 
minst lika viktig är några 
"allmänna" mötesplatser på 
olika platser där det kan finnas 
aktiviteter som lockar till 
möten. Här kan man givetvis 
samarbeta med föreningslivet. 
En mötesplats som vi tycker 
skall utvecklas mer är vårt nya 
bibliotek Centralen. Vi har 
använt det vid flera tillfällen 
men här borde kommunen 
skapa fler aktiviteter för äldre. 

SPF Seniorerna Äldreplanen kan betona vikten av 
mötesplatser, dock inte styra hur 
förvaltning och föreningsliv skapar dessa.  
 
Övriga synpunkter lämnas över till 
förvaltningen 

På samma sid 6 under 
Boendeformer. Planen 

SPF Seniorerna Beredningen har fått riktlinjer kring att 
äldreplanen inte ska beröra 



beskriver ingående hur man 
skall underlätta för äldre att bo 
kvar hemma. Det finns dock ett 
ganska stort antal som har 
behov att flytta till ett 
äldreboende i olika former. 
Under ovanstående rubrik 
/Boendeformer/ finns i stort 
ingen plan för hur kommunen 
skall planera för dessa 
boenden. En fråga som är 
viktig då det berör de mest 
sköra och svaga och som har 
svårt att få fram sina 
synpunkter. De är nog inte 
många i denna grupp som 
svarat på enkäten, 
respondenterna, så återigen är 
nog enkätsvaren inte särskilt 
representativa. 

äldreomsorg/biståndsbedömda 
boendeformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På sidan 7 finns en 
sammanfattning, i punktform, 
av det som skrivits om 
Boendeformer. Här användes 
ord som säkerställa och 
erbjuda. Detta låter kanske bra 
men är alltför vaga ord i en 
plan. Här måste finnas mer 
konkreta åtgärder. Vem, hur 
och när. Vem har ansvar för 
vad? 

SPF Seniorerna Äldreplanen är en strategisk plan som är 
vägledande för förvaltningen. De 
synpunkter som ges i kommentaren (vem, 
hur, när?) syftar till en handlingsplan. Det 
ligger på förvaltningens ansvar att upprätta 
en sådan.  

Exempel på konkreta åtgärder: 
• Kommunen bör i 

detaljplaner där så är 
lämpligt planera in 
seniorboende 55+ och 
trygghetsboende inom 
fyraårsperioden. Det 
minskar den psykiska 
ohälsan och ensamheten.  

• Planera för utbyggnad av 
Gudarpsgården och 
Hjälmå inom 
fyraårsperioden. 

• Tranemo kommun 
kommer att anställa 
andel yrkesverksamma i 
förhållande till ökande 
invånarantalet för att 
möte omsorgsboendet 

SPF Seniorerna Beredningens uppdrag har varit att ta fram 
en strategisk plan. De exempel på konkreta 
åtgärder som lyfts skulle kunna ingå i en 
handlingsplan på förvaltningsnivå utifrån 
äldreplanen. Lämnas till förvaltningen. 



• Många har dålig 
ekonomi. 

• Privata lösningar dyra. 
• Villor kan friställas för 

unga familjer 
• Viktigt med 

kommunikation. 
• Färdtjänst? 

 

Vänsterpartiet I äldreplanen står att kommunens 
inriktning bör vara att stödja nytänkande 
byggprojekt som riktar sig till att tillgodose 
äldres behov. Här syftar äldres behov inte 
enbart till fysiska och sociala behov utan 
även ekonomiska förutsättningar.  
 
Kommunikationer nämns i planen som en 
viktig del för att möjliggöra kvarboende.  
 
Färdtjänst är en biståndsbedömd insats, 
som inte ska ingå i äldreplanen. 

Bra att man möjliggör för den 
som vill bo kvar hemma att få 
göra det så länge de så önskar 
– men vad gör man med de 
personer som inte vill / kan bo 
kvar hemma ? Har i vissa fall 
besök 7 -8 gånger /dygn eller 
mer av hemtjänst men känner 
ändå oro och ensamhet. Enligt 
beslut 2018 skulle vid 
biståndsbedömning större 
hänsyn tas till ålder och oro. 
Har någon uppföljning av detta 
beslut tagits? Får politiken veta 
hur många avslag som görs av 
biståndsbedömare? 
Socialstyrelsens lägesrapport 
från 2020 visar att allt fler 
väljer att bo kvar i hemmet 
högre upp i åldrarna. Orsaken 
är troligtvis en förbättrad hälsa 
och funktionsförmåga högre 
upp i åldrarna ihop med en 
medveten politik från 
samhällets sida.  Kostnaden att 
bo kvar hemma med hemtjänst 
8-10 gånger/dygn jämfört med 
vård och omsorgsboende görs 
nu i flera glesbygdskommuner. 
Bör inte detta också 
undersökas i Tranemo 
kommun – så inte så många 
behöver oroas över att bli 
lämnad ensam hemma vid hög 
ålder och stora vårdbehov. 
 

SPF tillägg Beredningen har fått riktlinjer kring att 
äldreplanen inte ska beröra 
äldreomsorg/biståndsbedömda 
boendeformer. 
 
 

 

 



Det digitala samhället 
Synpunkt Inkommit från Bedömning/Åtgärd 
Välfärds teknik och digital 
tekniken som Tranemo 
kommun använder sig av ok. 
Och även de fyra punkterna är 
ok 

PRO  

Exempel på konkreta åtgärder: 
• Kommunen erbjuder 

äldre kostnadsfri hjälp 
och stöd att installera 
och komma igång med 
att använda bland annat 
olika digitala tjänster, 
appar och sociala medier  

• Kunna skriva ut ett 
formulär för att kunna 
skicka in det via brev till 
kommunen, ej tvingande 
att använda digitala 
tjänster 

• Viktigt att inte helt förlita 
sig på digitala tjänster 
utan det skall alltid gå att 
nå en person via telefon 
på ett enkelt sätt. 

SPF Seniorerna Beredningens uppdrag har varit att ta fram 
en strategisk plan. De exempel på konkreta 
åtgärder som lyfts skulle kunna ingå i en 
handlingsplan på förvaltningsnivå utifrån 
äldreplanen. Lämnas till förvaltningen. 

• Mindre än 50% har 
digital kunskap. 

• Ej lösningen för 
ensamhet och psykisk 
ohälsa. 

• Hjälp tidigt. Exempelvis 
ett digitalt körkort 
innan pension. 

• Trygghet? Mot 
svindlare? 

• Hur jobbar man tryggt 
med teknologin? 

Vänsterpartiet Ensamhet och psykisk ohälsa behandlas 
under egen rubrik. Beredningen ser dock 
att digital teknik kan underlätta sociala 
kontakter, t.ex. för de som inte har 
anhöriga fysiskt nära.  
 
När det gäller konkreta exempel på hur 
man ska motverka digitalt utanförskap är 
det upp till förvaltningen att avgöra i sin 
handlingsplan. 
 
Förvaltningen har också ansvar för och 
arbetar intensivt med att de digitala 
lösningar som används är säkra. 

Här skriver man att man skall 
följa utvecklingen och anpassa 
sin verksamhet utifrån behov 
och verka för att äldre inte 
skall hamna i ett digitalt 
utanförskap. Vill bara upplysa 
om att detta redan har skett – 
då kommunen redan nu kräver 
att vissa kommunala 
handlingar skall vara digitalt 
ifyllda av personer som inte 
har dator. VAD GÖR 
KOMMUNEN FÖR ATT 

SPF tillägg Av den anledningen lyfter äldreplanen att 
kommunen skall följa utvecklingen och 
anpassa sin verksamhet utifrån behov och 
verka för att äldre inte skall hamna i ett 
digitalt utanförskap. 



MOTVERKA DIGITALT 
UTANFÖRSKAP ?? 
 

 

 

Motverka ensamhet och psykisk ohälsa 
Synpunkt Inkommit från Bedömning/Åtgärd 
Då det gäller psykisk ohälsa är 
det ett svårt område, de tre 
punkterna är mycket viktiga. 
De tre punkterna i skrivningen 
är ok 

PRO  

Exempel på konkret åtgärd: 
Tranemo kommun vill öka 
kunskapen om psykisk ohälsa 
bland sina medarbetare, anhöriga 
och frivilliga aktörer 

SPF Seniorerna I den punkt som står med i äldreplanen 
lyfts kunskap om psykisk ohälsa generellt, 
här ingår medarbetare, anhöriga och 
frivilliga aktörer.  

• Speciellt i glesbygd och 
på små orter. 

• Obs! Fysisk aktivitet 
och stimulans. Tillgång 
till natur och ha det i 
åtanke innan 
nybyggnation görs.  

 

Vänsterpartiet I bostadsförsörjningsprogrammet för 
Tranemo kommun (antaget 210920) står 
att man vid nybyggnation ska prioritera 
tillgänglighet såväl inomhus som utomhus. 
Beredningen tolkar det som att det ska 
finnas en plan för utemiljön vid 
nybyggnationer. Detta behandlas inte 
specifikt i äldreplanen utan styrs av 
bostadsförsörjningsprogrammet.  

Här skriver man bland annat 
att det är viktigt att: Öka 
kunskapen och 
medvetenheten kring psykisk 
ohälsa. Verka för en god 
psykisk hälsa bland äldre.  Ge 
möjligheter till social 
gemenskap. 
SAKNAR HUR MAN TÄNKER GE 
MÖJLIGHETER TILL SOCIAL 
GEMENSKAP OCH ÖKA 
KUNSKAPEN RUNT ÄMNET: 
 

SPF tillägg De synpunkter som ges i kommentaren 
(vem, hur, när?) syftar till en 
handlingsplan. Det ligger på förvaltningens 
ansvar att upprätta en sådan. 

 

 

Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektorn 
Synpunkt Inkommit från Bedömning/Åtgärd 
Fler allmänna mötesplatser. 
Även ur sociala aspekten. 
 

Centerpartiet Äldreplanen är på strategisk nivå och det 
framgår i planen att det ska finnas ett rikt 
och varierat utbud av aktiviteter som 
främjar socialt umgänge och bibehållen 
hälsa. Hur förvaltningen och föreningsliv 



skapar dessa aktiviteter/mötesplatser ska 
inte planen styra.  

Ta tillvara på äldres 
kompetens, exempelvis 
skolmormor och skolmorfar. 

Centerpartiet En konkret idé som förmedlas till 
förvaltningen. 

Förebyggande insatser och 
arbete med frivilligsektorn, hör 
finns nog en del att göra. Vi 
tror att de so vårdar sina 
anhöriga behöver avlastning i 
ett tidigare skede, det finns 
många exempel på det. Dessa 
två punkter är oerhört viktiga. 

PRO I dessa frågor är den nya anhörigstrategin 
styrande.  

Exempel på konkreta åtgärder: 
• Bidra med ersättningar 

till de föreningar som är 
delaktiga att främja 
livskvalitén  

• Gratis kunna använda 
kommunens lokaler om 
det är öppna 
sammankomster  

• Besök kommer att ske av 
de som fyller ex 80 år för 
en hälsokontroll, samt 
tidigt få upprättade 
kontaktvägar för 
biståndsbedömning. 

• Uppföljning kommer ske 
regelbundet av beslut 
från 2018 att 
biståndsbedömningen tar 
större hänsyn till ålder 
och oro.  

• Antal avslag som görs av 
biståndsbedömare skall 
redovisas till KPR och 
kommunens politiker 
årligen.  

• Det finns ett aktivt 
nätverk mellan 
kommunen och 
frivilligsektorn, t.ex. KPR 

SPF Seniorerna Beredningens uppdrag har varit att ta fram 
en strategisk plan. De exempel på konkreta 
åtgärder som lyfts skulle kunna ingå i en 
handlingsplan på förvaltningsnivå utifrån 
äldreplanen. Lämnas till förvaltningen. 

• Komma in tidigt när 
det gäller, 
digitalisering. Även 
fysisk aktivitet etc.  

• Mer resurser. 
• Frivillig sektor, 

behöver resurser för 
att klara av att ställa 
upp.  

Vänsterpartiet Beredningen delar åsikten om att det är 
viktigt att komma in tidigt och arbeta 
hälsofrämjande. Här är kommunens rika 
föreningsliv en stor tillgång. Konkreta idéer 
till förbättring av fövaltningens arbete ska 
inte stå i planen, men förmedlas vidare 
som synpunkt till de som berörs. 
 
Äldreplanen är på strategisk nivå och det 
framgår i planen att det ska finnas ett rikt 
och varierat utbud av aktiviteter som 



• Kan kommunen ha en 
katalog för lokaler som 
går att hyra? 

• Kommunala bidraget 
är för litet.  

• Studieförbunden? 
• Social gemenskap, 

platser där man kan 
mötas.  

• KPR borde vara en 
remissinstans. 

främjar socialt umgänge och bibehållen 
hälsa. Hur förvaltningen och föreningsliv 
skapar dessa aktiviteter/mötesplatser ska 
inte planen styra. 
 
KPR är remissinstans. Deras uppdrag finns 
reglerat i styrdokument. 

Under denna rubrik kan man 
se en viktig förändring som 
skedde april 2022 -  en 
nationell anhörigstrategi. 
Syftet är att stärka anhörig 
perspektivet inom bland annat 
äldreomsorgen.  Hur tänker 
man göra detta i Tranemo 
kommun ? En mycket viktig 
fråga för många anhöriga, som 
i dag känner sig helt överkörda 
av tex. Biståndsbedömare. 
Inom området förebyggande 
insatser och arbete med 
frivillighetssektorn. Här görs 
redan ett stort arbete av 
pensionärsorganisationerna 
och önskvärt hade varit att 
detta hade uppskattats mer 
och att ännu större samverkan 
kunnat ske. 

SPF tillägg Synpunkter överlämnas till förvaltningen. 

 

Implementering och tillämpning 
Synpunkt Inkommit från Bedömning/Åtgärd 
Vi hoppas att denna plan 
verkligen används i allt arbete i 
Tranemo kommun då den 
antagits. 

PRO  

Handlingsplanen får gärna 
följas upp oftare än vart 4:de 
år. 

PRO Beslutas av kommunfullmäktige. 

Implementering och 
tillämpning sidan 10. Här 
saknar vi en sammanfattning 
med tydliga att:satser som ger 
konkreta förslag på åtgärder, 
som den vidare politiska 
hanteringen och förvaltningens 
arbete kan lägga in i budget 

SPF Seniorerna Äldreplanen ska ge en riktning på 
strategiskt nivå, men inte vara en konkret 
handlingsplan. Detta ligger på 
förvaltningens uppdrag att ta fram.  
 
Ekonomisk påverkan är en punkt i 
överlämningsdokumentet.  



samt flerårsplaner. Inte så vaga 
begrepp som finns under varje 
punkt i planen. 
Sammanfattningsvis ser vi fram 
emot möjligheterna att få vara 
delaktiga i planeringen för en 
god äldrevård. Vi som 
pensionärsorganisation kan 
göra mycket för att vi 
åldersrika skall trivas och må 
bra med vårt rika utbud av 
mötesplatser och aktiviteter. 
Detta är förhoppningsvis 
förebyggande både för psykisk 
och fysisk ohälsa. Vidare blir 
det lägre kostnader för 
kommunen. 

SPF Seniorerna Beredningen instämmer. Den insats som 
frivilligsektorn står för är oerhört viktig för 
invånarnas psykiska och fysiska hälsa.  
 
När det gäller planering av en god 
äldrevård är det mycket viktigt, men ingår 
inte i det uppdrag beredningen fått kring 
äldreplanen. 

Avslutningsvis beskriver man 
en ” ANTAGEN ÄLDREPLAN” 
som en viktig plan för Tranemo 
kommun och att den skall vara 
vägledande för förvaltningens 
arbete  med handlingsplan/er 
inom ovan nämnda område. 
Något som jag och vi inom 
SPF-seniorerna ställer oss helt 
bakom och hoppas att det i 
framtiden skall vara helt ok att 
få vara en remissinstans innan 
beslut fattas och att det är 
inom KPR som dessa frågor 
skall föras en dialog. 
 

SPF tillägg Synpunkter kring mötesforumet och 
möjlighet till dialog överlämnas till KPR. 

 

 

Helhet 
Synpunkt Inkommit från Bedömning/Åtgärd 
Som helhet tycker vi att 
utkastet har för få konkreta 
förslag på åtgärder och vi 
tycker att äldreplanen 
använder för mycket vaga 
begrepp som vi uppfattar som 
svåra att omsätta till verkliga 
åtgärder. 

SPF Seniorerna Beredningens uppdrag har varit att ta fram 
en strategisk plan. En konkret 
handlingsplan ansvarar förvaltningen för 
att upprätta. 

En frågeställning som vi saknar 
är hur många och hur väl 
utbildad personal som 
kommunen planerar för. Detta 
är en fråga som har många 

SPF Seniorerna Bemanning och kompetensförsörjning är 
viktiga frågeställningar som förvaltningen 
ansvarar för. Det finns ett tidigare politiskt 
beslut att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan. 



kopplingar till både hur man 
motverkar ensamhet, det 
digitala samhället, och hur 
mycket personal det bör finnas 
i olika boendeformer. 
I det medborgarförslag som jag 
skrev 2019 ang. en hållbar plan 
för äldre i Tranemo kommun 
hade jag tänkt mig att denna 
plan förutom alternativa 
boendeformer inom 
kommunen även skulle ta upp 
en av de enligt min mening 
svåraste utmaningar som 
kommunen står inför, 
nämligen – 
personalförsörjningen i 
äldreomsorgen. Även 
vidareutbildning/fortbildning 
samt ett större samarbete med 
primärvården och de redan 
aktiva 
pensionärsorganisationerna i 
kommunen. Detta var saker 
som jag hade önskat skulle 
finnas med i en äldreplan.  Att 
man nu även tagit in rubriker 
som: Det digitala samhället, 
Motverka ensamhet och 
psykisk ohälsa samt 
Förebyggande insatser och 
arbete med frivilligsektorn ser 
jag bara som positivt. 
 

SPF tillägg Det finns ett tidigare politiskt beslut att ta 
fram en kompetensförsörjningsplan. 
 
Äldreplanen betonar också vikten av 
samarbetet och de insatser som 
frivilligsektorn står för. 
 
Samverkan med primärvården regleras i 
omställningen till en God och nära vård. 

 



 
 
 

 
 
 
 
Synpunkter som inkommit till kommunen under 
beredningsarbetet 
 
 

• Skapa utegym och lekplats runt Tranemosjön. 
• Komplettera lekplatsen i Ambjörnarp med utegym, då barn och vuxna kan mötas. 
• Bygga en brygga (minipir) vid centralen i Tranemo med sittplatser. 
• Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariation på promenadstråk, 

sittplatser med lagom avstånd så att man orkar att gå till nästa sittplats.  
• Fler och mer inkluderande mötesplatser, unga och äldre, medborgare med olika 

kulturell bakgrund. 
• Stöd till användandet av digitala hjälpmedel, tex hantering av iPad och datorer.  
• Kommunikationer på landsbygden. 
• Kommunikationer till centralorten. 
• Uppmuntra pensionärer att nyttja seniorkortet hos Västtrafik (resor till reducerat pris 

inom Tranemokommunzon). Mer information se kommunens hemsida. 
• Samutnyttjande av lokaler. 
    

 



 
 
 
 
Datum: 2022-06-22 
Dnr: KS/2022:163 
 
 
 

Yttrande från presidiet angående äldreplan för Tranemo 
kommun 

Ärendet 
Kommunfullmäktige gav i mars 2021 en tillfällig beredning i uppdrag att ta fram 
en äldreplan för Tranemo kommun. (§ 54 Tilldelning av beredningsuppdrag -
Äldreplan KS 2021:163) 
Beredningsuppdraget har sitt ursprung i en tidigare motion och i ett 
medborgarförslag, som efterfrågar en hållbar plan för äldre i Tranemo kommun. 

I beredningens uppdrag ingick att arbeta fram en äldreplan för hur Tranemo 
kommun skulle kunna möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens 
perspektiv. Boenden, det digitala samhället, att motverka ensamhet och psykisk 
ohälsa samt förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor lyftes som 
viktiga delar att beakta i planen.  

 
Beredningen överlämnade den 18 maj 2022 sitt förslag till kommunfullmäktiges 
presidium. Presidiet kan lämna följande synpunkter på förslaget inför 
kommunfullmäktiges beslut:  

 

Planen har arbetats fram i en bred medborgardialog. Beredningen har under 
uppdragstiden behövt vara kreativa för att inhämta medborgarnas synpunkter 
med beaktande av de begränsningar restriktionerna i samband med pandemin 
inneburit. Planen harmonierar väl med kommunens övriga dokument såsom 
Vision och strategisk plan samt bostadsförsörjningsprogrammet och behandlar 
de delar uppdraget lyfte som viktiga att beakta. 

Beredningsuppdraget har bedrivits i sedvanlig process enligt vårt processhjul 
varför förslaget kan anses vara väl förankrat i de politiska partierna. 

 

 



 
 
 
Presidiets förslag till beslut 
Att anta Äldreplan för Tranemo kommun  

Att inkomna synpunkter och remissyttranden lämnas till förvaltningen för vidare 
hantering. 

 

 

 

Tranemo dag som ovan 

 

Ulf Thifors  Karin Ljungdahl Ana Alvarez Björk 

Ordförande  1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 
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Plats   Arnerummet, kommunhuset i Tranemo 


Tid   14.00 -16.00  


Närvarande Beslutande     


Marita Nordin (S), beredningsledare 


Viktoria Haraldson (C), ställföreträdande beredningsledare 


Brigitte Barenfeld (KD) 


Gunilla Blomgren (L) 


Ellinor Liljegren Kalmar (M) 


 


 


Övriga närvarande Anna Carlsson, processekreterare 


  Karin Ljungdahl (C), vice ordförande KF 


  Jessica Josefsson, verksamhetsutvecklare 


 


Paragrafer  §§1-2 


Utses att justera  Viktoria Haraldson (C) 


Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Anna Carlsson 


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Marita Nordin (S) 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 


  Viktoria Haraldson (C) 


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Äldreplansberedningen 


Sammanträdesdatum 2022-05-31 


Anslaget under tiden 2022-06-02—2022-06-24 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


Underskrift   Protokollet signeras digitalt 


  Anna Carlsson 
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§ 1 Val av justerare 


Äldreplansberedningens beslut  


• Utser Viktoria Haraldson (C) till justerare. 


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. 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Äldreplansberedningen 


2022-05-31 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 


 


 


§ 2 Överlämning av beredningsuppdrag – Äldreplan KS/2021:163 


Äldreplansberedningens förslag till presidiet 


• Överlämnar uppdraget. 


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 


Den tillfälliga äldreplansberedningen tillsattes av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§ 46) och 


fick vid samma sammanträde (§ 54) i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en 


Äldreplan för hur Tranemo kommun kan möta framtidens behov utifrån den äldre 


invånarens perspektiv.   


Beslutsunderlag 


Äldreplan för Tranemo kommun 


Remissvar Äldreplan 


Överlämning av beredningsuppdrag 


Överlämningsprotokoll Äldreplan 


Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan 


Status 


Kommunfullmäktiges presidium 


Kommunchefen 


 







