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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 15:30  

 

Närvarande Beslutande  

Driton Bilalli (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. §§186–192, §§194–197, 199–207 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. §§186-§195, §197, §§199–207 

Rosé Torkelsson (S) §§186-198, §§200-207 

Lena Eksberg (S) §§186-198, §§200-207 

Caroline Bergmann (Mp) §§186-198, §§200-207 

Per Simonson (Kd) 

Bo Haarala (S), ers. 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Lööf (C) §§186-§195, §§197-207 

Kathleen Wireklev (M) 

Stephan Bergman (M) §§186-192, §§194-207 

Johnny Letth (oberoende (SD)) §§186–201  

Wajdi-Louis Azouri (SD), ers. §§202–207 

Rikard Strömberg (S), ers. §196, §§198-199 

Gunilla Blomgren (L), ers. §199 

ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. §199 

Ulf Nyberg (M), ers. §193, §196, §§198-199  

 

Icke tjänstgörande ersättare  

Rikard Strömberg (S) 

Gunilla Blomgren (L) 

ChrisTina Yngvesson (Kd) 

Ulf Nyberg (M) 

Wajdi-Louis Azouri (SD) 

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Julio Garcia Atterström, sektionschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Manda Schillerås, verksamhetschef §186 

  Linda Ruergård, HR-chef 

 

Paragrafer  § 186-§ 207 
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Utses att justera  Cecilia Lööf (C) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Driton Bilalli (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Cecilia Lööf (C) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Anslaget under tiden 2022-09-05—2022-09-27 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 186 Tillväxt Tranemo  

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om arbetet inom Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp Kommunikation.  

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 
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§ 187 Tvärpolitisk strukturplan för förskole- och skolverksamheten i 

Tranemo kommun. KS/2021:638 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen om redovisning av uppdrag i den tvärpolitiska skolplanen 

• Antar handlingsplaner för uppdrag i den Tvärpolitiska skolplanen enligt bilagor 

upprättade för respektive uppdrag 

- Öppettider i förskolan 

- Skolledningsorganisation och administrativa resurser 

- Lektorat 

- Kostnad egen gymnasieskola 

- Start av gymnasiesärskola 

- Marknadsföring gymnasiet 

• Tar ur uppdrag SFI för att bereda uppdraget ytterligare innan slutredovisning sker.  

Beslutsmotivering 

En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren och handlingsplaner har tagits fram av 

sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och arbetat med. Alla 

uppdragen kommer att avrapporteras i och med att de är färdiganalyserade. Några av 

uppdragen är klara för avrapportering och handlingsplaner har tagits fram. Beslut i flera av 

uppdragen är nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till 

budgetramen. 

Ärendet 

En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren och handlingsplaner har tagits fram av 

sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och arbetet med. Alla 

uppdragen kommer att avrapporteras i och med att de är färdiganalyserade. Några av 

uppdragen är klara för avrapportering och handlingsplaner har tagits fram. Ledarteamen i 

sektionen har analyserat och titta på konsekvenser och kansliet har varit delaktiga i att 

fastställa handlingsplanerna. Vissa av uppdragen kräver en kommunikationsinsats till 

vårdnadshavare och det tar därför en lite längre tid fram till införandet som exempelvis 

förändring av öppettider i förskolan. Beslut i flera av uppdragen är nödvändiga för att få 

kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. 

Behovet att få ner kostnader och höja kvaliteten i sektionens verksamhet blev tydlig efter att 

det i 2022 års budget gjordes neddragningar med 17 miljoner och att det framöver behöver 

göras ytterligare anpassningar. Den Tvärpolitiska gruppen har därför sett det nödvändigt att 

belysa sektionen och tagit fram 24 uppdrag för att komma till rätta med både kostnader och 

kvalitet.  

Handlingsplaner med analys och konsekvenser finns med i ärendet och är framtagna till 

respektive uppdrag. Dessa finns som bilagor till respektive uppdrag. 
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Barnkonventionen  

Barnrättsperspektivet är i fokus i alla handlingsplanerna. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen direkt ekonomisk påverkan i de avrapporterade uppdragen men flera kvalitetsvinster. 

Beslutsunderlag 

LU §40, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Uppdrag 2  

Uppdrag 13  

Uppdrag 17  

Uppdrag 18  

Uppdrag 19  

Uppdrag 21  

Uppdrag 22 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Julio Garcia Atterström föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 
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§ 188 Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort KS/2016:314 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar rubricerad fördjupad översiktsplan Länghem 
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 

Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900) 3 kap 19-22 §§ 

Ärendet 

Förvaltningen fick år 2016 i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Länghem. 

Fördjupad översiktsplan för Länghem syftar till att säkerställa en långsiktig och effektiv 

markanvändning och ange huvuddragen för utvecklingen av den framtida fysiska miljön i 

Länghem. Planen ska på en strategisk nivå möjliggöra för en bebyggelseutveckling av ett 

stationssamhälle där hållbara färdmedel prioriteras, det lokala näringslivet växer samtidigt 

som höga natur- och kulturvärden bevaras. 

Samrådshandlingen var ute på samråd från 2020-12-07 till 2021-01-31. 

Granskningshandlingen var ute på granskning från 2022-02-10 till 2022-04-10. 

Antagandehandlingen för planförslaget innehåller bakgrund till att planen tas fram, 

övergripande strategier för utveckling av orten, utvecklingsinriktning, mark- och 

vattenanvändning, planeringsförutsättningar samt konsekvensbedömning (inklusive 

miljökonsekvensbeskrivning) och genomförande av planen. 

 

Förvaltningen föreslår att ”Fördjupad Översiktsplan Länghem” godkänns.  

Barnkonventionen  

Barnperspektivet ska vägas samman tillsammans med övriga aspekter av social hållbarhet. 

Den strategiska miljöbedömningen redovisar konsekvens-bedömningar av planförslaget 

innehållande en barnkonsekvensanalys.  

Ekonomisk påverkan 

Efterföljande detaljplanering på lång sikt får ekonomiska följder men hanteras enskilt i varje 

detaljplan. Förslaget följs av en ekonomisk konsekvensbedömning. 

Beslutsunderlag 

AU §99, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Antagandehandling Fördjupad Översiktsplan Länghem 

Strategisk miljöbedömning Fördjupad Översiktsplan Länghem 
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Granskningsutlåtande Fördjupad Översiktsplan Länghem 

Samrådsredogörelse FÖP 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram 

på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än 

kommunfullmäktige. (PBL 13 kap 1 §; Kommunallag (2017:725) 13 kap 8 §) 

Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 

det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. 

Tillkännagivandet måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden. 

(Kommunallag (2017:725) 13 kap 5 §) 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 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. 
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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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§ 190 Uppdrag - Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen 

överförs till ideell förening att sköta. KS/2018:745 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Noterar utredningen 

• Godkänner att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell förening 

• Ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med den ideella Biografföreningen Tranan 

gällande bio och övrig kulturverksamhet. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

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

innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att sköta. Utredningen är nu 

genomförd. Förvaltningen bedömer att det finns skäl som talar för att en förening får i 

uppdrag av kommunen att bedriva biografverksamhet i Bio Tranan i Medborgarhuset i 

Tranemo. 

Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att undersöka 

intresset för att driva biografverksamheten ideellt. Arbetet har resulterat i den nystartade 

Biografföreningen Tranan. 

Ärendet 

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

innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att sköta.  

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

enbart avser att utreda vad det skulle innebära att överföra själva biografverksamheten i 

Medborgarhuset i Tranemo, alltså verksamheten att visa filmer och aktuella kringaktiviteter 

till det, och inte hela driftern av biograflokalen.  

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

har varit onsdagar och söndagar. Under pandemiåren 2020, 2021 har biografen inte varit 

igång. Under 2022 har vi vid några tillfällen visat film tillsammans med den nystartade 

Biografföreningen Tranan och Göteborg Film Festival. Tranemo kommun är dessutom 

utsedd till filmårskommun 2022. 

Det finns en uträkning på att det totalt 2018 krävdes personal  

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

visningar under sommaren.  

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

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

från biljettförsäljningen. På totalen har driftkostnaderna alltid överskridit intäkterna. 
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Film på biograf är en intressant konstform. En biograf är viktigt för Tranemo kommun ur ett 

kulturpolitiskt och folkbildande perspektiv. Biografverksamheten bidrar till att göra 

kommunen attraktiv att bo och verka i. 

 

Genom förvaltningens omvärldsanalys framgår att i stora delar av landet har 

biografverksamheten gått från kommunal till föreningsdriven. Inom biografverksamheten 

krävs kompetens som kommuner sällan har. Att kommunen tar ansvar för driften av själva 

lokalen är viktigt har det visat sig. Det skapar stabilitet och hållbarhet.  

Utvecklingen av biografverksamhet handlar mycket om att skapa ett mervärde vid 

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

mat och dryck före eller under visningar, föredrag och presentationer i samband med 

visningar eller särskilda temavisningar. Att dessutom kunna arrangera annat än film i 

Medborgarhuset i Tranemo handlar om att utnyttja biograflokalens potential. Lokalen kan 

också användas som en arena för scenkonst.  

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

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

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

 

Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att undersöka 

intresset för att driva biografverksamheten ideellt. Arbetet har resulterat i den nystartade 

Biografföreningen Tranan. Se bifogad handling Årsmötesprotokoll och stadgar för 

Biografföreningen Tranan. 

Förvaltningen föreslår därför att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell förening 

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

Biografföreningen Tranan gällande biografverksamheten och övrig användning av lokalen 

för kulturella ändamål. Se bifogat exempel på avtal/kontrakt Avtalsexempel Lilla Edet. 

Barnkonventionen  

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

film, på olika vis, är positivt ur ett barnrättsperspektiv. Film och rörliga bilder är ett språk 

som vi lär oss att tolka, analysera och förstå. Att barn får möjligheter att uttrycka sig via film 

och rörliga bilder är viktigt. Inte minst ger bilder lust, nyfikenhet och väcker känslor vilket 

bidrar till inlärning. Film och rörlig bild har idag en naturlig roll i skolan som ett 

pedagogiskt verktyg.  

Ekonomisk påverkan 

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

kostnader för löner, filmhyra, inköp av kioskvaror och kostnader för annonsering. Kostnader 

för själva driften av lokalen (reparationer, underhåll) och att hålla den tekniska utrustningen 

uppdaterad kvarstår. 
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Beslutsunderlag 

AU §103, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-02-22 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, 153 § 

Årsmötesprotokoll och stadgar för Biografföreningen Tranan 2021-10-18 

Avtalsexempel Lilla Edet-Tjänstekoncessionskontrakt mellan Lilla Edets kommun och 

Folkets hus Lilla Edet 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 191 Initiativärende - Flytt av återvinningsstation Limmared (Kd) 

KS/2020:440 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avslår initiativärende om flytt av återvinningsstation Limmared  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Förvaltningen har vidare utrett initiativärende KS2020:440 som inkom 2020-10-01 som avser 

ett förslag att flytta återvinningsstationen i Limmared till ny plats, förslagsvis Västra 

Järnvägsgatan i Limmared.  

Förvaltningen vill med denna skrivelse informera om de förutsättningar som ligger till 

grund för en flytt av återvinningsstationen och i och med att det innebär övervägande 

nackdelar förorda avslag på initiativärendet. 

- Föreslagen placering på Västra Järnvägsgatan innebär en försämring för de boende i 

Limmared, det minskar tillgängligheten till fots och via cykel, det innebär också att 

man måste korsa järnvägen. 

- FTI som driver och ansvarar för återvinningsstationen är tveksam till placeringen då 

den idag är en etablerad lastbilsparkering, vilket innebär betydande nedskräpning 

och felaktigt innehåll i behållarna.  

- Det innebär en betydande kostnad om ca 250 000 kr för iordningställande, vilket 

behöver finansieras via investering. 

- Under året förväntas beslut om producentansvaret av förpackningar tas, det kommer 

med stor sannolikhet att innebära mer bostadsnära insamling av förpackningar, 

vilket gör det oklart i vilken omfattning det kommer att finnas behov av 

återvinningsstationer i framtiden, samt hur dessa i så fall ska utformas. 

- Den föreslagna platsen är planlagd för industriändamål, en placering av 

återvinningsstation där begränsar möjligheten för industrietablering på platsen.  

- Ingen annan lämplig placering har kunnat identifieras. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 

Ekonomisk påverkan 

Iordningställande av ny plats beräknas kosta 250 tkr. 
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Beslutsunderlag 

AU §104, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-05-17 

Initiativärende om återvinningsstation i Limmared 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

KD Tranemo 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 192 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst i Tranemo - 

SÄRF KS/2022:91 

Kommunstyrelsens beslut 

• Ärendet återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet ytterligare 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) hyr lokaler i samtliga sex 

medlemskommuner. I Tranemo kommun bedrivs räddningstjänstverksamhet på fyra 

orter, dessa är Tranemo, Limmared, Dalstorp och Länghem.  
På direktionens sammanträde den 28 januari 2022 framgår av protokollet att Tranemo kommuns 

representant i SÄRFs direktion sedan en tid tillbaka påtalat behov av att översyn görs av lokalbehovet 

för brandstationer inom Tranemo kommun. För att initiera ärendet för behandling har direktionen 

beslutat inkomma med en framställan till Tranemo kommun om framtida brandstation. 

Vid möte i juni 2022 mellan Tranemo kommun och representanter från SÄRF gällande lokalbehov i 

Tranemo kommun framkommer att det i dagsläget inte finns något behov av en ny brandstation eller 

annan förändring gällande befintliga lokaler. Förvaltningens bedömning är därför att framställan 

avslås och att ärendet vid en eventuell behovsförändring aktualiseras på nytt.     

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ett avslag av framställan har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §97, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-05-20 

Framställan om framtida brandstation i Tranemo kommun  

Protokollsutdrag §11 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst Tranemo 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Driton Bilalli (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och förvaltningen får i 

uppdrag att bereda ärendet ytterligare i samverkan med SÄRF. 
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Beslutsgång 

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

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 
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§ 193 Uppdrag - teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB med 

möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad. KS/2022:230 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avslutar uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar 

därmed inte i handläggningen av ärendet. 

ChrisTina Yngvesson (Kd) och Ulf Nyberg (M) ersätter.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2022-04-25 § 100 beslut att teckna ett optionsavtal med 

Tranemobostäder AB med möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad. Med 

anledning av att Tranemobostäder har tecknat avtal med två leverantörer kommer bolaget 

kunna tillhandahålla fiber till bolagets samtliga lokaler och bostäder. Ett optionsavtal skulle 

därför inte göra någon nytta.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv med anledning av att ett 

genomförande av uppdraget inte skulle leda till ökad fibertillgång.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §101, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25 § 100 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Tranemobostäder 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25 § 100 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Avslutat 
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§ 194 Ansökan om bidrag till Godmansföreningen Sjuhärad 

KS/2022:232 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avslår ansökan om bidrag till Godmansföreningen i Sjuhärad 
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 

Godmansföreningen har inkommit med en ansökan om medel till sin förening med 10 000 

kr. Föreningen uppger att de får ökade kostnader för trycksaker av olika slag då de behöver 

göras externt, för ansvarsförsäkring för medlemmarna, medlemssammankomster, ersättning 

och resekostnader för föredragshållare samt medlemsavgift för RGMF (Riksförbundet Gode 

män och Förvaltare. 

Godmansföreningens ansökan uppfyller inte kraven för att kunna hanteras inom 

kommunens bidragsregler. Det finns inte avsatta medel för att kunna lämna bidrag utanför 

ordinarie bidragssystem.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ett bifall av ansökan skulle kosta 10 000 kronor som inte finns avsatta i årets budget. 

Beslutsunderlag 

AU §95, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-04-29 

Ansökan, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.  

GMF_folder 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen  

God mansföreningen i Sjuhärad kassör Lotta Edqvist, kassor@gnfsjuharad.se 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 195 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 för Borås 

nämndemannaförening KS/2022:273 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avslår ansökan om bidrag till Borås Nämndemannaförening. 
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 

Borås nämndemannaförening (nedan kallad BNF) ansöker om verksamhetsbidrag för 2022. 

BNF har inte beviljats något bidrag av Tranemo kommun under åren 2000 – 2021. Tranemo, 

Ulricehamn och Bollebygd har de senaste åren inte lämnat något bidrag. 

BNF ansöker om 200 kr för varje nämndeman som är utsedda för Tranemo kommun.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Föreningen önskar ett bidrag på 200 kr per nämndeman. Kostnaden blir således 1200 kr vid 

ett bifall av ansökan.  

Beslutsunderlag 

AU §96, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-06-01 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 för Borås Nämndemannaförening. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Avslutat  
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§ 196 Samråd om Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 

för Tolkförmedling Väst KS/2022:286 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025 utan synpunkter.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Lööf (C) anmäler jäv och deltar 

därmed inte i handläggningen av ärendet. 

Rikard Strömberg (S) och Ulf Nyberg (M) ersätter.  

Ärendet 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ger samtliga medlemmar möjlighet att inkomma 

med samrådssynpunkter på föreslagen budget och verksamhetsplan 2023–2025. 

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och 

prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9% (2,7% för år 2022). Förbundet har 

under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, men färre uppdrag 

prognosticeras under de närmaste åren.  

Årets resultat förväntas bli ett nollresultat under åren 2023–2025. För år 2023 beräknas 

verksamhetens intäkter uppgå till 213 mnkr, lika mycket som verksamhetens kostnader.  

Tolkförmedlingen har föreslagit följande verksamhetsmål: Ha en pålitlig leverans, 

Tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar, Ligga i framkant och verksamheten ska 

utvecklas, Vara en attraktiv arbetsgivare samt Bedriva en hållbar verksamhet.  

De finansiella målen för 2023 är att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat 

samt att checkkrediten ej ska nyttjas.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Potentiell prisjustering på 2,9%.  

Beslutsunderlag 

AU §106, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 Tolkförmedling Väst 
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Tjänsteutlåtande Förslag till budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst 

Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Protokollsutdrag från KS och KF.  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 

 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
c2

b4
68

92
-f

7f
4-

47
18

-a
83

1-
8b

69
82

ae
15

ae



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-08-29 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 24 

 

§ 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.  

Beslutsunderlag 

OU §70, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09 
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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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§ 198 Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

KS/2022:264 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 

understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons 

fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons 

fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i 

samförvaltningen. 

• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

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

anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 

Ulf Nyberg (M) och Rikard Strömberg (S) ersätter.  

Ärendet 

Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo 

Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och 

Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot 

godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 

Barnkonventionen  

Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen 

påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen 

påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-23 

Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond 2021 

Revisionsberättelse Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021 

Revisionsberättelse Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 

Revisionsberättelse Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 

Årsredovisning Edit Anderssons fond 2021 
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Årsredovisning Fritz och Ellen Claessons fond 2021 

Årsredovisning Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 

Årsredovisning Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 

Årssammandrag 2021 

Årssammandrag Bilaga 2021 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 199 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 

KS/2022:278 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Noterar revisionsberättelser för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 

Johanssons fond, Thomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom 

skolan. 

• Beviljar styrelsen för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar Johanssons 

fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan 

ansvarsfrihet för 2021. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Rosé Torkelsson (S), Cecilia Lööf (C), Caroline Bergmann (Mp) och Lena Eksberg (S) anmäler 

jäv och deltar därmed inte i handläggningen i ärendet. 

Rikard Strömberg (S), Ulf Nyberg (M), Gunilla Blomgren (L) och ChrisTina Yngvesson (Kd) 

ersätter. 

Ärendet 

Föreligger revisionsberättelser 2021 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 

Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan. 

Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som 

ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor. 

Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot 

bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars 

tillgångar understiger 10 gånger det för 2021 gällande basbeloppet (47 600 kr). Stiftelser med 

en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 

2021 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att 

den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig. 

Förvaltningen har beaktat politikens uppdrag om att se över om reglerna för stiftelserna kan 

revideras eller om stiftelser kan avvecklas och finner att nuvarande regler är bra då 

Kammarkollegiet tidigare beviljat stiftelserna att utöver avkastning även kunna dela ut av 

kapitalet. I och med detta kommer kapitalet ta slut i stiftelserna och de kan då avvecklas.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §107, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 2022-06-01 

Revisionsberättelse Brunkeparkens fond 

Revisionsberättelse Gunnar Johanssons fond 

Revisionsberättelse Lindgrens fond 

Revisionsberättelse Samfond inom skolan 

Revisionsberättelse Social samfond 

Revisionsberättelse Thomas Rundqvist 90-års fond 

Redovisning fonder 2021 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 200 Anmälan om kränkningar KS/2022:107 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande 

paragraf beskriver vad som gäller:  

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §  

Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor 

och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.  

Ärendet 

Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 

som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare 

sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter 

läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de tio anmälningar som inkommit sedan förra 

utskottsmötet.  

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-05-12—2022-06-09 
Skolform  Utsatt 

barn/elev 

 Inblandade  Typ av 

kränknin

g 

 Diskriminerings-

grund 

 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojkar 

2 Psykisk/

Muntlig 

1 Nej 0 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojkar 

3 Psykisk 1 Nej 0 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Personal 1 Muntlig 1 Nej 0 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Psykisk 1 Ja, Etnicitet 1 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Fysisk/ 

Psykisk 

1 Nej 0 

Grundskola 

7-9 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Fysisk/ 

Psykisk 

1 Nej 0 
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Grundskola 

7-9 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Fysisk/ 

Psykisk 

1 Ja, Kön 1 

Grundskola 

7-9 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Muntlig 1 Nej 0 

Gymnasiet 1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Muntlig 1 Nej 0 

Gymnasiet 1 Elev/ 

Pojkar 

2 Personal 1 Muntlig 1 Nej 0 

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-05-12—2022-06-09 
Diskrimineringsgrunder 2 

Kön 1 

Könsöverskridande identitet  

Etnicitet 1 

Funktionshinder  

Sexuell läggning  

Ålder  

Religion  

 

Barnkonventionen  

Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är reglerat i 

såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 

kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 

sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn och elever i 

verksamheten.   

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

LU §41, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-06-09 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 201 Rapport enligt Lex Sarah KS/2022:50 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta några 

ytterligare åtgärder. 

IVO har bedömt att huvudmannen har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla ett 

allvarligt missförhållande.  

Ärendet 

Anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande vid LSS-verksamhet 

korttidsboende i Tranemo. Anmälan handlar om brister i personalbemanning och planering 

på korttidsboendet, vilket ledde till att en brukare vid ankomst med taxi inte kunde komma 

in genom den låsta dörren och stod ensam utanför. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

OU §69, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Beslut från IVO 2022-05-10 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 202 Information från förvaltningen KS/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Förvaltningens information till kommunstyrelsen 

Sjuhärads kommuner flaggade på Ukrainas självständighetsdag 

Strax efter Rysslands invasion av Ukraina gjorde Sjuhäradskommunerna gemensam sak, då 

Ukrainas flagga hissades i de kommunala flaggstängerna för att visa sympati och stöd för 

det ukrainska folket. Den 24 augusti visade vi fortsatt att vi står upp för Ukraina och 

flaggade därför gemensamt för att uppmärksamma deras trettioförsta självständighetsdag. 

I Tranemo kommun kommer vi varje vecka, på torsdagar, att hissa den ukrainska flaggan. 

Invasionen av Ukraina startade en torsdag, på det sättet fortsätter vi att visa vår sympati och 

stöd för det ukrainska folket. 

Ukraina  

Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår i 

dagsläget till sex personer. Fyra av dessa har funnits i kommunen sedan tidigare. I dagsläget 

har vi inga indikationer på om eller när fler anvisade personer skulle kunna till vår kommun.  

Val och förtidsröstning  

Den 24 augusti startade förtidsröstningen för val till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige. Förtidsröstningen är öppen varje dag på biblioteket i Tranemo, fram till 

och med valdagen den 11 september. Mer information om öppettider och fler 

röstningslokaler finns på tranemo.se/val. Valdistrikten är omgjorda inför 2022 års val, därför 

kan det komma en del frågor angående vart man ska rösta.  

Inför 2022 års val har vi, både lokalt och nationellt, lagt mycket fokus på säkerhet för att valet 

ska kunna genomföras på ett så korrekt sätt som möjligt utifrån lagens bestämmelser. 

Valnämnden har beslutat om riktlinjer för motverkande av propaganda, som är utskickade 

till alla partier men som också finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

Förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2023 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska 

anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommuntal. Migrationsverket 

har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska 

anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när regeringen beslutat 

om länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.  
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Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer 

länstalet för Västra Götalands län att vara 1391 anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag 

till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till kommuntal för 2023. För Tranemo 

kommun innebär det 10 personer (år 2022 är det 8 personer). Observera att förslaget kan 

komma att revideras beroende på regeringens beslut om länstal. 

Förfrågan på mark 

Stor förfrågan på 9,5 ha för industri/lager i Limmared. Inget bestämt men en förfrågan som 

skulle kunna betyda mycket för Tranemo i form av attraktivitet, arbetstillfällen, intäkter för 

markreserv och VA samt på sikt även potentiellt nya invånare. Förfrågan är ett resultat av 

flera år av strategisk samverkan med ”Business Region Borås”. 

Skötselomställning av grönytor  

Skötselomställningar av grönytor runt om i kommunen pågår. Anledningarna är flera, bland 

annat minskat avgasutsläpp från gräsklippare/trädgårdsmaskiner, bättre förutsättning till 

lyckad pollinering men även lägre kostnader för skötsel. En omställning kan exempelvis 

innebära att en bruksgräsmatta med normalt 20 klippningstillfällen per år blir en 

slaghackningsyta med bara 2 åtgärder per år.  

Vindkraftsplaner ”Ommaberget” 

Vindkraftsplanerna vid ”Ommaberget” fortskrider och vindkraftsföretaget Zephyr planerar 

nu att genomföra samråd under hösten för att sedan kunna lämna in tillståndsansökan under 

2023 om allt går enligt plan. Förvaltningen har avstämningar med företaget med jämna 

mellanrum.  

Fina resultat i ”Avfalls Sveriges avfallsranking” 

Vi är stolta över att ha klättrat till plats 27 i Avfalls Sveriges avfallsranking för 

avfallshanteringen 2021. (2020 låg vi på plats 88.) 

Indexet beräknas från den värderingsrapport som finns i Avfall Web, Avfall Sveriges 

statistikverktyg. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden:  

• Förebyggande och avfallsmängder 

• Återvinning av material och matavfall 

• Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen 

• Kundnöjdhet. 

Prisökningar livsmedel  

Prisökningarna har slagit hårt mot kommunens kostverksamhet. Dyrare livsmedel har lett 

till en förändrad matsedel. Arbetet med att fortsatt justera matsedeln är, tillsammans med 

andra åtgärder, pågående. 
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?  

Sedan 2013 har socialstyrelsen årligen (med undantag av år 2021) genomfört den nationella 

enkätundersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen riktar sig till 

personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på 

särskilt boende för äldre (säbo).  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 

I utfallet för Tranemo kommun avseende brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg kan vi 

konstatera att vi placerar precis under rikssnittet på 88 % med ett utfall på 86 %. Vi placerar 

oss också något lägre än våra grannkommuner Ulricehamn (93 %) och Svenljunga (90 %).   

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 

I utfallet för Tranemo kommun avseende brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg återfinns 

vi en bra bit över rikssnittet (77 %) där vårt utfall uppgår till 86 %. Noterbart här är att vi 

placerar oss något högre än våra grannkommuner Ulricehamn (85 %) och Svenljunga (84 %).   

Resultaten för 2022 års undersökning bör ses i kontexten av att coronapandemin pågått i två 

år när svaren samlades in. Det har påverkat samhället generellt och tillvaron för många äldre 

personer med äldreomsorg i synnerhet.  

Förändringar i ledning inom hemtjänsten Tranemo  

Det har framkommit att det föreligger brister inom hemtjänstområde Tranemo. Bristerna 

påvisas avseende bland annat styrning, uppföljning och rutiner som äventyrar 

patientsäkerheten. Sammantaget kan vi konstatera att det i något fall kan ha lett till att god 

och nära vård i hemmet inte kunnat genomföras.  

I samband med att nuvarande chef valt att avsluta sin tjänst kommer det genomföras 

förändringar i ledningsorganisationen inom hemtjänstområdet.  

För att komma till rätta med uppdagade brister håller en handlingsplan på att formas, vilken 

kommer innehålla delar om systematiskt arbetsmiljöarbete, efterlevnad av rutiner och 

arbetsplatskultur.  

Information i korthet  

• I juni blev den handikappanpassade badplatsen i Dalstorp klar. Den består av en 

badramp, omklädningsrum och en väg. 

• I anslutning till Tranängskolans aula håller en ny musiksal samt ett grupprum på att 

färdigställas. Arbetet beräknas vara klart under september månad. 

• Efter en juridisk tvist med entreprenören har nu gamla idrottshallen i Tranemo fått 

nytt golv inlagt. 

• Paviljonger för årskurs tre på Tranängskolan är på plats och i bruk sedan 

terminsstarten.  

• Ombyggnaden av Tranemosalen löper på enligt tidplan och beräknas vara klar för 

invigning vid fullmäktiges sammanträde den 19 september. 

• Simhallen kommer inför höstens simskolor erbjuda kommuninvånarna möjligheten 

att anmäla sig via en ny e-tjänst, betalning kommer även det ske denna väg. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
c2

b4
68

92
-f

7f
4-

47
18

-a
83

1-
8b

69
82

ae
15

ae



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-08-29 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 36 

 

• Sommarlovsaktiviteterna har varit välbesökta med många besökare när fritidsgården 

”Grottan” i Tranemo haft öppet. En normal fredag- och lördagskväll har det varit 

cirka 40–50 ungdomar, varav hälften tjejer.  

• På onsdagar klockan 10.00–12.00 har biblioteket ”lättöppet” från den 17 augusti. Det 

innebär att informationsdisken är obemannad, men besökare kan använda 

bibliotekets lokaler, hämta reservationer och låna/lämna i 

självbetjäningsautomaterna. Under denna tid har personalen planeringstid.  

• Användandet av svenljungatranemo.se (besökssidan) har ökat med 44 000 från förra 

året! Detta är troligtvis ett resultat av lyckad marknadsföring under sommaren.  

• Renovering av Grimsås reningsverk fortlöper enligt plan. Den tillfälliga driften 

startas i mitten av september och efter intrimning på några veckor kan arbetet med 

rivning starta. 

• Vi har fått ett statsbidrag på 600 000 kronor för kalkning av sjöar. Kalkningen i år är 

lika omfattande (samma antal sjöar och våtmarker) som tidigare år men eftersom 

kostanden för främst helikopterkalkningen har ökat med högre bränslepriser har vi 

beviljats mer pengar i år än tidigare.  

• Odlingslotterna är nu klara, vattenpumpen är på plats. Nöjda odlare. 

• Fler villatomter ligger ute på Hemnet nu. Alla villatomter ligger på kommunens 

hemsida.  

• Rekordmånga elever kom ut till företag under sommaren där företagen använde sig 

av lönesubvention (samverkan med arbetsmarknadsenheten). 91 elever kom ut i 

feriearbeten.  

• Tillväxt Tranemo jobbar på att få ut elever på företagsbesök en dag under vecka 43.  

• Projektering pågår tillsammans med Trafikverket för ombyggnation av rastplatserna 

samt ny tvärförbindelse mellan väg 27 och Kroksjölundsvägen. Planen är att 

åtgärderna utförs under 2023 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-29  

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall och sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och 

svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
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Status  

Pågående 
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§ 203 Delegeringsbeslut KS/2022:13 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 

delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut BAB juni-juli 2022 

Delegeringsbeslut Personal juni 2022 

Delegeringsbeslut Personal juli 2022 

Trafikföreskrifter Tranemo kommun 2010-2021 

Delegationsbeslut KS-UPH 2022-08-17 

Delegeringsbeslut ÄO juni-juli 

Delegeringsbeslut LSS juni-juli 

Delegeringsbeslut IFO juni-juli 

Delegeringsbeslut FN SoL juni-juli 

Delegeringsbeslut Färdtjänst juni-juli 

Status 

Pågående 
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§ 204 Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:169, KS/2022:374 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

- Meddelande om förbundsavgift år 2023 till Sveriges kommuner och regioner. 

- Tertialrapport 1 2022 Sjuhärads Samordningsförbund 

- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-06-03 § 49 

- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-06-03 

- E-post Boråsregionen Ärende för kännedom - Tertialrapport efter april samt prognos 

2022 

- Protokollsutdrag § 53 220603 Tertialrapport efter april samt prognos 2022, 

Boråsregionen 

- Boråsregionen Tertialrapport 2022 

- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13-14 juni 2022 

Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2023 

- Information om villkors- och premieförändring 2023, Kommunassurans 

- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - Hälso- och 

sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 

- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - 

Länsgemensam strategi för god och nära vård 

- Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända 

för 2023 

- Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 

kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 

- Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 

kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 bilaga 1 

- Informationsbrev Förslag till kommuntal 2023 

Status 

Pågående 
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§ 205 Utskottsprotokoll KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:39 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll OU 2022-06-16 signerat 

- Protokoll AU 2022-06-16 

- Protokoll LU 2022-06-16 

Status 

Pågående 
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§ 206 Nämndprotokoll KS/2022:12, VN/2022:2 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens delges följande nämndsprotokoll; 

- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo sammanträde 2022-06-21 

- Protokoll valnämnd 2022-08-08 signerat 

Status 

Pågående 
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§ 207 Övriga protokoll KS/2022:7, KS/2022:12 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 

- Protokoll KPR 2022-05-24 signerat 

- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund styrelse 20220601 

- Protokoll SÄRF 2022-06-03 

Status 

Pågående 
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§ 186 Tillväxt Tranemo  


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om arbetet inom Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp Kommunikation.  


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 
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§ 187 Tvärpolitisk strukturplan för förskole- och skolverksamheten i 


Tranemo kommun. KS/2021:638 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen om redovisning av uppdrag i den tvärpolitiska skolplanen 


• Antar handlingsplaner för uppdrag i den Tvärpolitiska skolplanen enligt bilagor 


upprättade för respektive uppdrag 


- Öppettider i förskolan 


- Skolledningsorganisation och administrativa resurser 


- Lektorat 


- Kostnad egen gymnasieskola 


- Start av gymnasiesärskola 


- Marknadsföring gymnasiet 


• Tar ur uppdrag SFI för att bereda uppdraget ytterligare innan slutredovisning sker.  


Beslutsmotivering 


En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren och handlingsplaner har tagits fram av 


sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och arbetat med. Alla 


uppdragen kommer att avrapporteras i och med att de är färdiganalyserade. Några av 


uppdragen är klara för avrapportering och handlingsplaner har tagits fram. Beslut i flera av 


uppdragen är nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till 


budgetramen. 


Ärendet 


En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren och handlingsplaner har tagits fram av 


sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och arbetet med. Alla 


uppdragen kommer att avrapporteras i och med att de är färdiganalyserade. Några av 


uppdragen är klara för avrapportering och handlingsplaner har tagits fram. Ledarteamen i 


sektionen har analyserat och titta på konsekvenser och kansliet har varit delaktiga i att 


fastställa handlingsplanerna. Vissa av uppdragen kräver en kommunikationsinsats till 


vårdnadshavare och det tar därför en lite längre tid fram till införandet som exempelvis 


förändring av öppettider i förskolan. Beslut i flera av uppdragen är nödvändiga för att få 


kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. 


Behovet att få ner kostnader och höja kvaliteten i sektionens verksamhet blev tydlig efter att 


det i 2022 års budget gjordes neddragningar med 17 miljoner och att det framöver behöver 


göras ytterligare anpassningar. Den Tvärpolitiska gruppen har därför sett det nödvändigt att 


belysa sektionen och tagit fram 24 uppdrag för att komma till rätta med både kostnader och 


kvalitet.  


Handlingsplaner med analys och konsekvenser finns med i ärendet och är framtagna till 


respektive uppdrag. Dessa finns som bilagor till respektive uppdrag. 
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Barnkonventionen  


Barnrättsperspektivet är i fokus i alla handlingsplanerna. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen direkt ekonomisk påverkan i de avrapporterade uppdragen men flera kvalitetsvinster. 


Beslutsunderlag 


LU §40, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-05-31 


Uppdrag 2  


Uppdrag 13  


Uppdrag 17  


Uppdrag 18  


Uppdrag 19  


Uppdrag 21  


Uppdrag 22 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Julio Garcia Atterström föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 
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§ 188 Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort KS/2016:314 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar rubricerad fördjupad översiktsplan Länghem 
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 


Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900) 3 kap 19-22 §§ 


Ärendet 


Förvaltningen fick år 2016 i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Länghem. 


Fördjupad översiktsplan för Länghem syftar till att säkerställa en långsiktig och effektiv 


markanvändning och ange huvuddragen för utvecklingen av den framtida fysiska miljön i 


Länghem. Planen ska på en strategisk nivå möjliggöra för en bebyggelseutveckling av ett 


stationssamhälle där hållbara färdmedel prioriteras, det lokala näringslivet växer samtidigt 


som höga natur- och kulturvärden bevaras. 


Samrådshandlingen var ute på samråd från 2020-12-07 till 2021-01-31. 


Granskningshandlingen var ute på granskning från 2022-02-10 till 2022-04-10. 


Antagandehandlingen för planförslaget innehåller bakgrund till att planen tas fram, 


övergripande strategier för utveckling av orten, utvecklingsinriktning, mark- och 


vattenanvändning, planeringsförutsättningar samt konsekvensbedömning (inklusive 


miljökonsekvensbeskrivning) och genomförande av planen. 


 


Förvaltningen föreslår att ”Fördjupad Översiktsplan Länghem” godkänns.  


Barnkonventionen  


Barnperspektivet ska vägas samman tillsammans med övriga aspekter av social hållbarhet. 


Den strategiska miljöbedömningen redovisar konsekvens-bedömningar av planförslaget 


innehållande en barnkonsekvensanalys.  


Ekonomisk påverkan 


Efterföljande detaljplanering på lång sikt får ekonomiska följder men hanteras enskilt i varje 


detaljplan. Förslaget följs av en ekonomisk konsekvensbedömning. 


Beslutsunderlag 


AU §99, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-05-10 


Antagandehandling Fördjupad Översiktsplan Länghem 


Strategisk miljöbedömning Fördjupad Översiktsplan Länghem 
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Granskningsutlåtande Fördjupad Översiktsplan Länghem 


Samrådsredogörelse FÖP 


Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram 


på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än 


kommunfullmäktige. (PBL 13 kap 1 §; Kommunallag (2017:725) 13 kap 8 §) 


Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 


det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. 


Tillkännagivandet måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden. 


(Kommunallag (2017:725) 13 kap 5 §) 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 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. 
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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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§ 190 Uppdrag - Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen 


överförs till ideell förening att sköta. KS/2018:745 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Noterar utredningen 


• Godkänner att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell förening 


• Ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med den ideella Biografföreningen Tranan 


gällande bio och övrig kulturverksamhet. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


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


innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att sköta. Utredningen är nu 


genomförd. Förvaltningen bedömer att det finns skäl som talar för att en förening får i 


uppdrag av kommunen att bedriva biografverksamhet i Bio Tranan i Medborgarhuset i 


Tranemo. 


Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att undersöka 


intresset för att driva biografverksamheten ideellt. Arbetet har resulterat i den nystartade 


Biografföreningen Tranan. 


Ärendet 


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


innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att sköta.  


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


enbart avser att utreda vad det skulle innebära att överföra själva biografverksamheten i 


Medborgarhuset i Tranemo, alltså verksamheten att visa filmer och aktuella kringaktiviteter 


till det, och inte hela driftern av biograflokalen.  


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


har varit onsdagar och söndagar. Under pandemiåren 2020, 2021 har biografen inte varit 


igång. Under 2022 har vi vid några tillfällen visat film tillsammans med den nystartade 


Biografföreningen Tranan och Göteborg Film Festival. Tranemo kommun är dessutom 


utsedd till filmårskommun 2022. 


Det finns en uträkning på att det totalt 2018 krävdes personal  


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


visningar under sommaren.  


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


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


från biljettförsäljningen. På totalen har driftkostnaderna alltid överskridit intäkterna. 
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Film på biograf är en intressant konstform. En biograf är viktigt för Tranemo kommun ur ett 


kulturpolitiskt och folkbildande perspektiv. Biografverksamheten bidrar till att göra 


kommunen attraktiv att bo och verka i. 


 


Genom förvaltningens omvärldsanalys framgår att i stora delar av landet har 


biografverksamheten gått från kommunal till föreningsdriven. Inom biografverksamheten 


krävs kompetens som kommuner sällan har. Att kommunen tar ansvar för driften av själva 


lokalen är viktigt har det visat sig. Det skapar stabilitet och hållbarhet.  


Utvecklingen av biografverksamhet handlar mycket om att skapa ett mervärde vid 


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


mat och dryck före eller under visningar, föredrag och presentationer i samband med 


visningar eller särskilda temavisningar. Att dessutom kunna arrangera annat än film i 


Medborgarhuset i Tranemo handlar om att utnyttja biograflokalens potential. Lokalen kan 


också användas som en arena för scenkonst.  


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


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


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


 


Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att undersöka 


intresset för att driva biografverksamheten ideellt. Arbetet har resulterat i den nystartade 


Biografföreningen Tranan. Se bifogad handling Årsmötesprotokoll och stadgar för 


Biografföreningen Tranan. 


Förvaltningen föreslår därför att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell förening 


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


Biografföreningen Tranan gällande biografverksamheten och övrig användning av lokalen 


för kulturella ändamål. Se bifogat exempel på avtal/kontrakt Avtalsexempel Lilla Edet. 


Barnkonventionen  


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


film, på olika vis, är positivt ur ett barnrättsperspektiv. Film och rörliga bilder är ett språk 


som vi lär oss att tolka, analysera och förstå. Att barn får möjligheter att uttrycka sig via film 


och rörliga bilder är viktigt. Inte minst ger bilder lust, nyfikenhet och väcker känslor vilket 


bidrar till inlärning. Film och rörlig bild har idag en naturlig roll i skolan som ett 


pedagogiskt verktyg.  


Ekonomisk påverkan 


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


kostnader för löner, filmhyra, inköp av kioskvaror och kostnader för annonsering. Kostnader 


för själva driften av lokalen (reparationer, underhåll) och att hålla den tekniska utrustningen 


uppdaterad kvarstår. 
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Beslutsunderlag 


AU §103, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-02-22 


Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, 153 § 


Årsmötesprotokoll och stadgar för Biografföreningen Tranan 2021-10-18 


Avtalsexempel Lilla Edet-Tjänstekoncessionskontrakt mellan Lilla Edets kommun och 


Folkets hus Lilla Edet 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 191 Initiativärende - Flytt av återvinningsstation Limmared (Kd) 


KS/2020:440 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avslår initiativärende om flytt av återvinningsstation Limmared  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Förvaltningen har vidare utrett initiativärende KS2020:440 som inkom 2020-10-01 som avser 


ett förslag att flytta återvinningsstationen i Limmared till ny plats, förslagsvis Västra 


Järnvägsgatan i Limmared.  


Förvaltningen vill med denna skrivelse informera om de förutsättningar som ligger till 


grund för en flytt av återvinningsstationen och i och med att det innebär övervägande 


nackdelar förorda avslag på initiativärendet. 


- Föreslagen placering på Västra Järnvägsgatan innebär en försämring för de boende i 


Limmared, det minskar tillgängligheten till fots och via cykel, det innebär också att 


man måste korsa järnvägen. 


- FTI som driver och ansvarar för återvinningsstationen är tveksam till placeringen då 


den idag är en etablerad lastbilsparkering, vilket innebär betydande nedskräpning 


och felaktigt innehåll i behållarna.  


- Det innebär en betydande kostnad om ca 250 000 kr för iordningställande, vilket 


behöver finansieras via investering. 


- Under året förväntas beslut om producentansvaret av förpackningar tas, det kommer 


med stor sannolikhet att innebära mer bostadsnära insamling av förpackningar, 


vilket gör det oklart i vilken omfattning det kommer att finnas behov av 


återvinningsstationer i framtiden, samt hur dessa i så fall ska utformas. 


- Den föreslagna platsen är planlagd för industriändamål, en placering av 


återvinningsstation där begränsar möjligheten för industrietablering på platsen.  


- Ingen annan lämplig placering har kunnat identifieras. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 


Ekonomisk påverkan 


Iordningställande av ny plats beräknas kosta 250 tkr. 
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Beslutsunderlag 


AU §104, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-05-17 


Initiativärende om återvinningsstation i Limmared 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


KD Tranemo 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 192 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst i Tranemo - 


SÄRF KS/2022:91 


Kommunstyrelsens beslut 


• Ärendet återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet ytterligare 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) hyr lokaler i samtliga sex 


medlemskommuner. I Tranemo kommun bedrivs räddningstjänstverksamhet på fyra 


orter, dessa är Tranemo, Limmared, Dalstorp och Länghem.  
På direktionens sammanträde den 28 januari 2022 framgår av protokollet att Tranemo kommuns 


representant i SÄRFs direktion sedan en tid tillbaka påtalat behov av att översyn görs av lokalbehovet 


för brandstationer inom Tranemo kommun. För att initiera ärendet för behandling har direktionen 


beslutat inkomma med en framställan till Tranemo kommun om framtida brandstation. 


Vid möte i juni 2022 mellan Tranemo kommun och representanter från SÄRF gällande lokalbehov i 


Tranemo kommun framkommer att det i dagsläget inte finns något behov av en ny brandstation eller 


annan förändring gällande befintliga lokaler. Förvaltningens bedömning är därför att framställan 


avslås och att ärendet vid en eventuell behovsförändring aktualiseras på nytt.     


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ett avslag av framställan har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §97, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-05-20 


Framställan om framtida brandstation i Tranemo kommun  


Protokollsutdrag §11 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst Tranemo 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Driton Bilalli (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och förvaltningen får i 


uppdrag att bereda ärendet ytterligare i samverkan med SÄRF. 
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Beslutsgång 


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


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Kommunledningsstaben 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 
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§ 193 Uppdrag - teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB med 


möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad. KS/2022:230 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avslutar uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar 


därmed inte i handläggningen av ärendet. 


ChrisTina Yngvesson (Kd) och Ulf Nyberg (M) ersätter.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen fattade 2022-04-25 § 100 beslut att teckna ett optionsavtal med 


Tranemobostäder AB med möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad. Med 


anledning av att Tranemobostäder har tecknat avtal med två leverantörer kommer bolaget 


kunna tillhandahålla fiber till bolagets samtliga lokaler och bostäder. Ett optionsavtal skulle 


därför inte göra någon nytta.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv med anledning av att ett 


genomförande av uppdraget inte skulle leda till ökad fibertillgång.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §101, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-05-23 


Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25 § 100 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Tranemobostäder 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25 § 100 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Avslutat 
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§ 194 Ansökan om bidrag till Godmansföreningen Sjuhärad 


KS/2022:232 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avslår ansökan om bidrag till Godmansföreningen i Sjuhärad 
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 


Godmansföreningen har inkommit med en ansökan om medel till sin förening med 10 000 


kr. Föreningen uppger att de får ökade kostnader för trycksaker av olika slag då de behöver 


göras externt, för ansvarsförsäkring för medlemmarna, medlemssammankomster, ersättning 


och resekostnader för föredragshållare samt medlemsavgift för RGMF (Riksförbundet Gode 


män och Förvaltare. 


Godmansföreningens ansökan uppfyller inte kraven för att kunna hanteras inom 


kommunens bidragsregler. Det finns inte avsatta medel för att kunna lämna bidrag utanför 


ordinarie bidragssystem.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ett bifall av ansökan skulle kosta 10 000 kronor som inte finns avsatta i årets budget. 


Beslutsunderlag 


AU §95, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-04-29 


Ansökan, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.  


GMF_folder 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen  


God mansföreningen i Sjuhärad kassör Lotta Edqvist, kassor@gnfsjuharad.se 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 195 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 för Borås 


nämndemannaförening KS/2022:273 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avslår ansökan om bidrag till Borås Nämndemannaförening. 
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 


Borås nämndemannaförening (nedan kallad BNF) ansöker om verksamhetsbidrag för 2022. 


BNF har inte beviljats något bidrag av Tranemo kommun under åren 2000 – 2021. Tranemo, 


Ulricehamn och Bollebygd har de senaste åren inte lämnat något bidrag. 


BNF ansöker om 200 kr för varje nämndeman som är utsedda för Tranemo kommun.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Föreningen önskar ett bidrag på 200 kr per nämndeman. Kostnaden blir således 1200 kr vid 


ett bifall av ansökan.  


Beslutsunderlag 


AU §96, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-06-01 


Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 för Borås Nämndemannaförening. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Avslutat  
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§ 196 Samråd om Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 


för Tolkförmedling Väst KS/2022:286 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025 utan synpunkter.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Lööf (C) anmäler jäv och deltar 


därmed inte i handläggningen av ärendet. 


Rikard Strömberg (S) och Ulf Nyberg (M) ersätter.  


Ärendet 


Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ger samtliga medlemmar möjlighet att inkomma 


med samrådssynpunkter på föreslagen budget och verksamhetsplan 2023–2025. 


Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 


medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och 


prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9% (2,7% för år 2022). Förbundet har 


under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, men färre uppdrag 


prognosticeras under de närmaste åren.  


Årets resultat förväntas bli ett nollresultat under åren 2023–2025. För år 2023 beräknas 


verksamhetens intäkter uppgå till 213 mnkr, lika mycket som verksamhetens kostnader.  


Tolkförmedlingen har föreslagit följande verksamhetsmål: Ha en pålitlig leverans, 


Tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar, Ligga i framkant och verksamheten ska 


utvecklas, Vara en attraktiv arbetsgivare samt Bedriva en hållbar verksamhet.  


De finansiella målen för 2023 är att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat 


samt att checkkrediten ej ska nyttjas.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Potentiell prisjustering på 2,9%.  


Beslutsunderlag 


AU §106, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-06-10 


Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 Tolkförmedling Väst 
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Tjänsteutlåtande Förslag till budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst 


Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Protokollsutdrag från KS och KF.  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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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.  


Beslutsunderlag 


OU §70, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09 
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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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§ 198 Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 


KS/2022:264 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 


understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons 


fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons 


fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i 


samförvaltningen. 


• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


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


anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 


Ulf Nyberg (M) och Rikard Strömberg (S) ersätter.  


Ärendet 


Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo 


Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och 


Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot 


godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 


Barnkonventionen  


Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen 


påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet att godkänna årssammandrag och bevilja styrelserna ansvarsfrihet har ingen 


påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-05-23 


Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond 2021 


Revisionsberättelse Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2021 


Revisionsberättelse Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 


Revisionsberättelse Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 


Årsredovisning Edit Anderssons fond 2021 
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Årsredovisning Fritz och Ellen Claessons fond 2021 


Årsredovisning Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 2021 


Årsredovisning Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2021 


Årssammandrag 2021 


Årssammandrag Bilaga 2021 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige  


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 199 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 


KS/2022:278 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Noterar revisionsberättelser för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 


Johanssons fond, Thomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom 


skolan. 


• Beviljar styrelsen för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar Johanssons 


fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan 


ansvarsfrihet för 2021. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Rosé Torkelsson (S), Cecilia Lööf (C), Caroline Bergmann (Mp) och Lena Eksberg (S) anmäler 


jäv och deltar därmed inte i handläggningen i ärendet. 


Rikard Strömberg (S), Ulf Nyberg (M), Gunilla Blomgren (L) och ChrisTina Yngvesson (Kd) 


ersätter. 


Ärendet 


Föreligger revisionsberättelser 2021 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar 


Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan. 


Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som 


ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor. 


Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot 


bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars 


tillgångar understiger 10 gånger det för 2021 gällande basbeloppet (47 600 kr). Stiftelser med 


en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning. 


Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 


2021 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att 


den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig. 


Förvaltningen har beaktat politikens uppdrag om att se över om reglerna för stiftelserna kan 


revideras eller om stiftelser kan avvecklas och finner att nuvarande regler är bra då 


Kammarkollegiet tidigare beviljat stiftelserna att utöver avkastning även kunna dela ut av 


kapitalet. I och med detta kommer kapitalet ta slut i stiftelserna och de kan då avvecklas.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §107, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 2022-06-01 


Revisionsberättelse Brunkeparkens fond 


Revisionsberättelse Gunnar Johanssons fond 


Revisionsberättelse Lindgrens fond 


Revisionsberättelse Samfond inom skolan 


Revisionsberättelse Social samfond 


Revisionsberättelse Thomas Rundqvist 90-års fond 


Redovisning fonder 2021 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 200 Anmälan om kränkningar KS/2022:107 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande 


paragraf beskriver vad som gäller:  


”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 


ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 


rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 


kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 


Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 


och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 


behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §  


Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor 


och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.  


Ärendet 


Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 


som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare 


sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter 


läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de tio anmälningar som inkommit sedan förra 


utskottsmötet.  


Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-05-12—2022-06-09 
Skolform  Utsatt 


barn/elev 


 Inblandade  Typ av 


kränknin


g 


 Diskriminerings-


grund 


 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojkar 


2 Psykisk/


Muntlig 


1 Nej 0 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojkar 


3 Psykisk 1 Nej 0 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Personal 1 Muntlig 1 Nej 0 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Psykisk 1 Ja, Etnicitet 1 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Fysisk/ 


Psykisk 


1 Nej 0 


Grundskola 


7-9 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Fysisk/ 


Psykisk 


1 Nej 0 
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Grundskola 


7-9 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Fysisk/ 


Psykisk 


1 Ja, Kön 1 


Grundskola 


7-9 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Muntlig 1 Nej 0 


Gymnasiet 1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Muntlig 1 Nej 0 


Gymnasiet 1 Elev/ 


Pojkar 


2 Personal 1 Muntlig 1 Nej 0 


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  


2022-05-12—2022-06-09 
Diskrimineringsgrunder 2 


Kön 1 


Könsöverskridande identitet  


Etnicitet 1 


Funktionshinder  


Sexuell läggning  


Ålder  


Religion  


 


Barnkonventionen  


Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är reglerat i 


såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 


kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 


sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn och elever i 


verksamheten.   


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


LU §41, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-06-09 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 201 Rapport enligt Lex Sarah KS/2022:50 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta några 


ytterligare åtgärder. 


IVO har bedömt att huvudmannen har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla ett 


allvarligt missförhållande.  


Ärendet 


Anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande vid LSS-verksamhet 


korttidsboende i Tranemo. Anmälan handlar om brister i personalbemanning och planering 


på korttidsboendet, vilket ledde till att en brukare vid ankomst med taxi inte kunde komma 


in genom den låsta dörren och stod ensam utanför. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


OU §69, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-05-30 


Beslut från IVO 2022-05-10 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 202 Information från förvaltningen KS/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Förvaltningens information till kommunstyrelsen 


Sjuhärads kommuner flaggade på Ukrainas självständighetsdag 


Strax efter Rysslands invasion av Ukraina gjorde Sjuhäradskommunerna gemensam sak, då 


Ukrainas flagga hissades i de kommunala flaggstängerna för att visa sympati och stöd för 


det ukrainska folket. Den 24 augusti visade vi fortsatt att vi står upp för Ukraina och 


flaggade därför gemensamt för att uppmärksamma deras trettioförsta självständighetsdag. 


I Tranemo kommun kommer vi varje vecka, på torsdagar, att hissa den ukrainska flaggan. 


Invasionen av Ukraina startade en torsdag, på det sättet fortsätter vi att visa vår sympati och 


stöd för det ukrainska folket. 


Ukraina  


Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår i 


dagsläget till sex personer. Fyra av dessa har funnits i kommunen sedan tidigare. I dagsläget 


har vi inga indikationer på om eller när fler anvisade personer skulle kunna till vår kommun.  


Val och förtidsröstning  


Den 24 augusti startade förtidsröstningen för val till riksdag, kommun- och 


regionfullmäktige. Förtidsröstningen är öppen varje dag på biblioteket i Tranemo, fram till 


och med valdagen den 11 september. Mer information om öppettider och fler 


röstningslokaler finns på tranemo.se/val. Valdistrikten är omgjorda inför 2022 års val, därför 


kan det komma en del frågor angående vart man ska rösta.  


Inför 2022 års val har vi, både lokalt och nationellt, lagt mycket fokus på säkerhet för att valet 


ska kunna genomföras på ett så korrekt sätt som möjligt utifrån lagens bestämmelser. 


Valnämnden har beslutat om riktlinjer för motverkande av propaganda, som är utskickade 


till alla partier men som också finns tillgängliga på kommunens hemsida.  


Förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2023 


Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska 


anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommuntal. Migrationsverket 


har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska 


anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när regeringen beslutat 


om länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.  
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Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer 


länstalet för Västra Götalands län att vara 1391 anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag 


till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till kommuntal för 2023. För Tranemo 


kommun innebär det 10 personer (år 2022 är det 8 personer). Observera att förslaget kan 


komma att revideras beroende på regeringens beslut om länstal. 


Förfrågan på mark 


Stor förfrågan på 9,5 ha för industri/lager i Limmared. Inget bestämt men en förfrågan som 


skulle kunna betyda mycket för Tranemo i form av attraktivitet, arbetstillfällen, intäkter för 


markreserv och VA samt på sikt även potentiellt nya invånare. Förfrågan är ett resultat av 


flera år av strategisk samverkan med ”Business Region Borås”. 


Skötselomställning av grönytor  


Skötselomställningar av grönytor runt om i kommunen pågår. Anledningarna är flera, bland 


annat minskat avgasutsläpp från gräsklippare/trädgårdsmaskiner, bättre förutsättning till 


lyckad pollinering men även lägre kostnader för skötsel. En omställning kan exempelvis 


innebära att en bruksgräsmatta med normalt 20 klippningstillfällen per år blir en 


slaghackningsyta med bara 2 åtgärder per år.  


Vindkraftsplaner ”Ommaberget” 


Vindkraftsplanerna vid ”Ommaberget” fortskrider och vindkraftsföretaget Zephyr planerar 


nu att genomföra samråd under hösten för att sedan kunna lämna in tillståndsansökan under 


2023 om allt går enligt plan. Förvaltningen har avstämningar med företaget med jämna 


mellanrum.  


Fina resultat i ”Avfalls Sveriges avfallsranking” 


Vi är stolta över att ha klättrat till plats 27 i Avfalls Sveriges avfallsranking för 


avfallshanteringen 2021. (2020 låg vi på plats 88.) 


Indexet beräknas från den värderingsrapport som finns i Avfall Web, Avfall Sveriges 


statistikverktyg. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden:  


• Förebyggande och avfallsmängder 


• Återvinning av material och matavfall 


• Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen 


• Kundnöjdhet. 


Prisökningar livsmedel  


Prisökningarna har slagit hårt mot kommunens kostverksamhet. Dyrare livsmedel har lett 


till en förändrad matsedel. Arbetet med att fortsatt justera matsedeln är, tillsammans med 


andra åtgärder, pågående. 
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?  


Sedan 2013 har socialstyrelsen årligen (med undantag av år 2021) genomfört den nationella 


enkätundersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen riktar sig till 


personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på 


särskilt boende för äldre (säbo).  


Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 


I utfallet för Tranemo kommun avseende brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg kan vi 


konstatera att vi placerar precis under rikssnittet på 88 % med ett utfall på 86 %. Vi placerar 


oss också något lägre än våra grannkommuner Ulricehamn (93 %) och Svenljunga (90 %).   


Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 


I utfallet för Tranemo kommun avseende brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg återfinns 


vi en bra bit över rikssnittet (77 %) där vårt utfall uppgår till 86 %. Noterbart här är att vi 


placerar oss något högre än våra grannkommuner Ulricehamn (85 %) och Svenljunga (84 %).   


Resultaten för 2022 års undersökning bör ses i kontexten av att coronapandemin pågått i två 


år när svaren samlades in. Det har påverkat samhället generellt och tillvaron för många äldre 


personer med äldreomsorg i synnerhet.  


Förändringar i ledning inom hemtjänsten Tranemo  


Det har framkommit att det föreligger brister inom hemtjänstområde Tranemo. Bristerna 


påvisas avseende bland annat styrning, uppföljning och rutiner som äventyrar 


patientsäkerheten. Sammantaget kan vi konstatera att det i något fall kan ha lett till att god 


och nära vård i hemmet inte kunnat genomföras.  


I samband med att nuvarande chef valt att avsluta sin tjänst kommer det genomföras 


förändringar i ledningsorganisationen inom hemtjänstområdet.  


För att komma till rätta med uppdagade brister håller en handlingsplan på att formas, vilken 


kommer innehålla delar om systematiskt arbetsmiljöarbete, efterlevnad av rutiner och 


arbetsplatskultur.  


Information i korthet  


• I juni blev den handikappanpassade badplatsen i Dalstorp klar. Den består av en 


badramp, omklädningsrum och en väg. 


• I anslutning till Tranängskolans aula håller en ny musiksal samt ett grupprum på att 


färdigställas. Arbetet beräknas vara klart under september månad. 


• Efter en juridisk tvist med entreprenören har nu gamla idrottshallen i Tranemo fått 


nytt golv inlagt. 


• Paviljonger för årskurs tre på Tranängskolan är på plats och i bruk sedan 


terminsstarten.  


• Ombyggnaden av Tranemosalen löper på enligt tidplan och beräknas vara klar för 


invigning vid fullmäktiges sammanträde den 19 september. 


• Simhallen kommer inför höstens simskolor erbjuda kommuninvånarna möjligheten 


att anmäla sig via en ny e-tjänst, betalning kommer även det ske denna väg. 
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• Sommarlovsaktiviteterna har varit välbesökta med många besökare när fritidsgården 


”Grottan” i Tranemo haft öppet. En normal fredag- och lördagskväll har det varit 


cirka 40–50 ungdomar, varav hälften tjejer.  


• På onsdagar klockan 10.00–12.00 har biblioteket ”lättöppet” från den 17 augusti. Det 


innebär att informationsdisken är obemannad, men besökare kan använda 


bibliotekets lokaler, hämta reservationer och låna/lämna i 


självbetjäningsautomaterna. Under denna tid har personalen planeringstid.  


• Användandet av svenljungatranemo.se (besökssidan) har ökat med 44 000 från förra 


året! Detta är troligtvis ett resultat av lyckad marknadsföring under sommaren.  


• Renovering av Grimsås reningsverk fortlöper enligt plan. Den tillfälliga driften 


startas i mitten av september och efter intrimning på några veckor kan arbetet med 


rivning starta. 


• Vi har fått ett statsbidrag på 600 000 kronor för kalkning av sjöar. Kalkningen i år är 


lika omfattande (samma antal sjöar och våtmarker) som tidigare år men eftersom 


kostanden för främst helikopterkalkningen har ökat med högre bränslepriser har vi 


beviljats mer pengar i år än tidigare.  


• Odlingslotterna är nu klara, vattenpumpen är på plats. Nöjda odlare. 


• Fler villatomter ligger ute på Hemnet nu. Alla villatomter ligger på kommunens 


hemsida.  


• Rekordmånga elever kom ut till företag under sommaren där företagen använde sig 


av lönesubvention (samverkan med arbetsmarknadsenheten). 91 elever kom ut i 


feriearbeten.  


• Tillväxt Tranemo jobbar på att få ut elever på företagsbesök en dag under vecka 43.  


• Projektering pågår tillsammans med Trafikverket för ombyggnation av rastplatserna 


samt ny tvärförbindelse mellan väg 27 och Kroksjölundsvägen. Planen är att 


åtgärderna utförs under 2023 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-08-29  


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall och sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och 


svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 
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Status  


Pågående 
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§ 203 Delegeringsbeslut KS/2022:13 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 


delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 


beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Delegeringsbeslut BAB juni-juli 2022 


Delegeringsbeslut Personal juni 2022 


Delegeringsbeslut Personal juli 2022 


Trafikföreskrifter Tranemo kommun 2010-2021 


Delegationsbeslut KS-UPH 2022-08-17 


Delegeringsbeslut ÄO juni-juli 


Delegeringsbeslut LSS juni-juli 


Delegeringsbeslut IFO juni-juli 


Delegeringsbeslut FN SoL juni-juli 


Delegeringsbeslut Färdtjänst juni-juli 


Status 


Pågående 
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§ 204 Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:169, KS/2022:374 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


- Meddelande om förbundsavgift år 2023 till Sveriges kommuner och regioner. 


- Tertialrapport 1 2022 Sjuhärads Samordningsförbund 


- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-06-03 § 49 


- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-06-03 


- E-post Boråsregionen Ärende för kännedom - Tertialrapport efter april samt prognos 


2022 


- Protokollsutdrag § 53 220603 Tertialrapport efter april samt prognos 2022, 


Boråsregionen 


- Boråsregionen Tertialrapport 2022 


- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13-14 juni 2022 


Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2023 


- Information om villkors- och premieförändring 2023, Kommunassurans 


- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - Hälso- och 


sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 


- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - 


Länsgemensam strategi för god och nära vård 


- Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända 


för 2023 


- Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 


kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 


- Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 


kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 bilaga 1 


- Informationsbrev Förslag till kommuntal 2023 


Status 


Pågående 
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§ 205 Utskottsprotokoll KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:39 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsens delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll OU 2022-06-16 signerat 


- Protokoll AU 2022-06-16 


- Protokoll LU 2022-06-16 


Status 


Pågående 
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§ 206 Nämndprotokoll KS/2022:12, VN/2022:2 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsens delges följande nämndsprotokoll; 


- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo sammanträde 2022-06-21 


- Protokoll valnämnd 2022-08-08 signerat 


Status 


Pågående 
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§ 207 Övriga protokoll KS/2022:7, KS/2022:12 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 


- Protokoll KPR 2022-05-24 signerat 


- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund styrelse 20220601 


- Protokoll SÄRF 2022-06-03 


Status 


Pågående 
 


 


 


 


 







	



