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§ 106 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:321, 

KS/2022:318, KS/2022:383, KS/2022:379, KS/2022:395, KS/2022:403, 

KS/2022:352, KS/2022:388, KS/2022:371, KS/2022:357, KS/2022:360, 

KS/2022:361, KS/2022:363, KS/2022:370, KS/2022:411 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen om att medborgarförslag inkommit och av presidiet 

remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

• Noterar informationen om att motioner inkommit och av presidiet remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 

väcka ärenden genom medborgarförslag. 

Lina Malmberg har lämnat ett medborgarförslag om trottoar utmed Ulricehamnsvägen i 

Dalstorp. 

Therese Leandersson och Marie Hammarstedt har lämnat ett medborgarförslag om saknad 

av gymnasieprogram på Tranemo Gymnasieskola. 

Henrik Larsen har lämnat ett medborgarförslag om lekplats centralt belägen i centralorten. 

Zackarias Petersson har lämnat ett medborgarförslag om en ordentlig basketplan i Tranemo. 

Fidan Bilalli har lämnat ett medborgarförslag om friskvårdsbidrag. 

Erika Polhem har lämnat ett medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i Länghem. 

 

Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ärende i fullmäktige genom en motion. 

Stephan Bergman (M), Ellinor Liljegren Kalmar (M) och Kathleen Wireklev (M) har lämnat 

motioner om; 

- stärk den lokala demokratin – vitalisera kommunfullmäktige, 

- utreda byggandet av en demensby, 

- demokrati i Tranemo 

- behovet av krafttag mot narkotikamissbruket i Tranemo 

- åtgärdsplan för bättre ekonomi 

- ljudmiljön i skolan 

Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om kamerabevakning i skolorna. 

Stephan Bergman (M) Kathleen Wireklev (M) har lämnat en motion om programmering – ett 

nytt gymnasieprogram. 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a4

34
66

4b
-a

37
f-

4c
84

-9
ab

0-
1a

f8
fa

fb
df

1f



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-09-19 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 5 

 

C-gruppen (Karin Ljungdahl, Lennart Haglund, Christoffer Andersson, Torbjörn Edgren, 

Cecilia Lööf, Emelie Romland, Fredrik Larsson och Crister Persson) har lämnat en motion 

angående ungas politiska engagemang.  

Beslutsunderlag 

KS/2022:321 Medborgarförslag om trottoar utmed Ulricehamnsvägen i Dalstorp 

KS/2022:318 Medborgarförslag om saknad av gymnasieprogram 

KS/2022:383 Medborgarförslag om lekplats centralt belägen i centralorten, gärna med 

möjlighet för mindre bollspel och kanske hundrastgård sammanslaget 

KS/2022:379 Medborgarförslag om en ordentlig basketplan med basketkorgar på rätt höjd 

KS/2022:395 Medborgarförslag om friskvårdsbidrag 

KS/2022:403 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i Länghem 

KS/2022:352 Motion: Stärk den lokala demokratin - vitalisera Kommunfullmäktige 

KS/2022:388 Motion: Utreda byggandet av en demensby 

KS/2022:371 Motion: Programmering – ett nytt gymnasieprogram 

KS/2022:357 Motion: Demokrati i Tranemo 

KS/2022:360 Motion om kameraövervakning i skolorna 

KS/2022:361 Motion om behovet av krafttag mot narkotikamissbruket i Tranemo 

KS/2022:363 Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 

KS/2022:370 Motion om ljudmiljön i skolan 

KS/2022:411 Motion angående ungas politiska engagemang 

Föredragning och debatt 

Ordförande Ulf Thifors (S) föredrar ärendet. 

 

Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar C-gruppens motion.  

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Stratsys 

TPB 

Status 

Pågående 
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§ 107 Utvärdering styrmodell KS/2022:359 

Kommunfullmäktiges 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 

En utvärdering av Tranemo kommuns styrmodell redovisas. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av Tranemo kommuns styrmodell 2022 

Föredragning och debatt 

Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Avslutat 
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§ 108 Vägledningsdebatt - Översiktsplan Tranemo kommun, 

Demokrati- och Visionsberedningen KS/2020:585 

Kommunfullmäktiges 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 

Demokrati- och Visionsberedningen (DVB) genomför den planerade vägledningsdebatten i 

sitt uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Tranemo kommun. 

Föredragning och debatt 

Beredningsledare Johanna Persson (L) och samhällsplanerare Robin Uhlman föredrar 

ärendet och svarar på frågor.  

Status 

Avslutat 
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§ 109 Inkomna interpellationer och frågor KS/2022:414, KS/2022:415, 

KS/2022:416 

Kommunfullmäktiges beslut. 

• Frågorna får ställas. 

• Noterar svaren på frågorna. 
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 

Johnny Letth (oberoende (SD)) har ställt frågor till kommunstyrelsens ordförande om 

eventuella ändringar av planet för bygget av Solbacken, budgeten för Solbacken och 

subventionerade hyror av Mötesplatsen och Centralen. 

 

På frågan om eventuella ändringar av planen för bygget av Solbacken svarar 

kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) med att redovisa historian och planen 

framåt. Ritningar finns men är inte längre aktuella.  

 

På frågan om budgeten för Solbacken svarar kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) 

att upparbetade pengar till dags datum är ca 6,4 mkr. 

 

På frågan om subventionerade hyror av Mötesplatsen och Centralen svarar 

kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) att kommunen subventionerar inga hyror.  

Beslutsunderlag 

KS/2022:414 Enkel fråga till KS ordförande om eventuella ändringar av planen för bygget av 

Solbacken och hur dessa i så fall ser ut 

KS/2022:415 Enkel fråga till KS ordförande från Johnny Letth (oberoende (SD)) angående hur 

mycket av budgeten för Solbacken som har använts 

KS/2022:416 Enkel fråga till KS ordförande från Johnny Letth (oberoende (SD)) angående 

subventionering vid uthyrning av Mötesplatsen och Centralen 

Föredragning och debatt 

2e vice ordförande Ana Alvarez Björk (L) föredrar frågorna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) föredrar svaret på frågan om eventuella 

ändringar av planen för bygget av Solbacken.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) föredrar svaret på frågan om budgeten för 

Solbacken.  
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Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) föredrar svaret på frågan om 

subventionerade hyror av Mötesplatsen och Centralen.  

Johnny Letth (oberoende (SD)) och Driton Bilalli (S) deltar i debatt. 

Status 

Pågående 
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§ 110 Svar - Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor 

KS/2021:501 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås. 
 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen anser att denna typ av åtgärd inte kommer ge någon märkbar effekt för att få 

folk att gå på rekommenderad sida av gångbanan. Kostnaden för att få till markeringar som 

står sig över tid är i relation till nyttan ganska hög. 

Ärendet 

Carina och Tore Lundin har 2021-09-20 lämnat ett medborgarförslag om markeringar på 

gång- och cykelvägar. 

Förslagsställarna anser att många personer inte verkar veta vilken sida av en gång- och 

cykelväg man bör gå på. Med tryckta fotsteg på gångbanans vänstra sida i gångriktningen 

skulle det tydliggöras vilken sida man bör gå på. 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställarna 2022-03-25 för att ge dem möjlighet att 

utveckla sitt förslag och de menade att när man möter personer som går på fel sida så måste 

man ta ett steg åt sidan för att kunna passera och kommer det då en cyklist samtidigt så 

uppstår en kollisionsrisk. Förslagsställarna angav inte direkt någon speciell sträcka där 

markeringarna skulle finnas.  

 

På gång- och cykelvägen utmed Åsunden i centrala Ulricehamn har man på prov målat 

tillfälliga fotavtryck. Enligt Ulricehamns gatuingenjör Mats Kindlund har fotstegen varit 

uppskattade men om de har givit avsedd effekt är mycket oklart.  

 

Då förvaltningen tror att målade fotavtryck kan vara ett uppskattat inslag på exempelvis 

gång- och cykelvägen utmed Tranemosjön tas förslaget med som inspiration i arbetet med 

konstnärlig gestaltning. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Jämställd- och jämlikhet  

Ingen påverkan. 
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Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan om inte förslaget antas. 

Om förslaget antas och vi antar att markeringar målas med beständig färgmassa på en 

sträcka av 500 meter blir kostnaden 15 000 kr.  

Beslutsunderlag 

KS §172, 2022-06-20 

AU §91, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelsen 2022-05-13  

Medborgarförslag om markering på gång- och cykelbanor 

Bifogat foto till medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Carina och Tore Lundin 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 111 Svar - Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en 

gång och cykelvänlig kommun KS/2022:114 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

cykelvänlig kommun 

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

gamla banvallen mellan Tranemo och Limmared ska prioriteras.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

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

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

på banvallen mellan Tranemo och Limmared ska prioriteras. 

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

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

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

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

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

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

på prioriteringslistan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

skolbarn. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan. 
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Beslutsunderlag 

KS §189, 2022-08-29 

AU §102, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelsen 2022-05-18 

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

Beslutet skickas till 

Ulrika Tranefors 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 112 Överlämningsdebatt - Tillfällig äldreplansberedning KS/2021:163 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar Äldreplan för Tranemo kommun. 

• Inkomna synpunkter och remissyttranden lämnas till förvaltningen för vidare 

hantering. 

• Ledamöter i den tillfälliga äldreplansberedningen entledigas från sitt uppdrag. 

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 

En tillfällig Äldreplansberedning med representant från varje parti som är representerat i 

kommunfullmäktige, utsågs av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§ 46). 

Vid samma sammanträde fick beredningen sitt uppdrag.  

Uppdraget i sin helhet löd, 

I beredningens uppdrag ingår att arbeta fram en Äldreplan för hur Tranemo kommun kan 

möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.  

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

- Boenden 

- Digitalt samhälle 

- Motverka ensamhet och psykisk ohälsa 

- Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor 

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

Beredningens arbete 

Beredningen hade sitt uppstartsmöte 2020-03-23 då bland annat kommunfullmäktiges 

ordförande närvarade och gav en kort information kring det praktiska i beredningsarbetet, 

sakkunnig tjänsteperson gick igenom beredningens uppdrag och sammanträdestider 

beslutades.  

I augusti 2021 har beredningen genomfört medborgardialoger. Gymnasieelever i årskurs två 

och tre samt personal inom äldreomsorgen har genomfört digitala medborgardialoger där 

deltagarna svarade på en enkät. I början av september har fysiska medborgardialoger 

genomförts på orterna Dalstorp, Länghem och Tranemo. Totalt har 199 personer i varierad 

ålder tagit del av enkäten.   

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

Beredningen har också genomfört en omvärldsbevakning av närliggande kommuner 

gällande Äldreplaner.  
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Beredningsledare och ställföreträdande beredningsledare har deltagit på kommunala 

pensionärs- och tillgänglighetsrådet vid två tillfällen. 

I november deltog beredningen på kommunfullmäktiges vägledande budgetdebatt. 

Under våren 2022 har beredningen tillsammans med sakkunnig tjänsteperson gått igenom 

inkommit underlag och tillsammans arbetet fram ett förslag på äldreplan som överlämnats 

till presidiet i maj.  

Det färdiga förslaget har också skickats till partigrupperna samt kommunala pensionärs- och 

tillgänglighetsrådet för att inkomma med eventuella synpunkter på förslaget. 

Barnkonventionen  

Ärendet har en positiv inverkan på barnet/barnen då arbetet är en plan för framtida 

generation i Tranemo kommun.  

Ekonomisk påverkan 

Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser i sig. Planen ger en 

vägledning i hur kommunen ska arbeta men det finns delar i planen som skulle kunna 

medföra kostnader i utförandet och över tid. Det gäller exempelvis arbete med anhörigstöd, 

bostäder för äldre och förebyggande insatser inom kommunal verksamhet.  

Det är viktigt att planen används som en vägledning vid budget- och 

verksamhetsplaneringar. Den ekonomiska påverkan är inte uppskattad i kronor. 

Beslutsunderlag 

KS §197, 2022-08-29 

OU §70, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09 

Äldreplan för Tranemo kommun 

Remissvar Äldreplan 

Överlämningsprotokoll Äldreplan 

Överlämning av beredningsuppdrag 

Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan 

Föredragning och debatt 

Beredningsledare Marita Nordin (S) föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Ordförande Ulf Thifors (S) tackar beredningen för sitt arbete. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande yrkar på att entlediga ledamöter från sitt uppdrag i den tillfälliga 

äldreplansberedningen. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles.  
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Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Omsorgssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Äldreplan för Tranemo kommun 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 113 Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort KS/2016:314 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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 

KS §188, 2022-08-29 

AU §99, 2022-06-16 

Tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Antagandehandling Fördjupad Översiktsplan Länghem 
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Strategisk miljöbedömning Fördjupad Översiktsplan Länghem 

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  

Avslutat 
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§ 114 Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun - 

revidering 2022 KS/2022:240 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar revideringar i styrdokument Inköpspolicy.  
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 

Inköpspolicyn antogs i kommunfullmäktige 2018-10-08 och är giltig t. o. m. 2022-10-01. 

Revidering ska ske minst vart 4:e år. Efter genomgång av styrdokumentet bedöms inte 

föreligga några skäl till större ändringar, utan ändringarna är av mer redaktionell karaktär. 

Avsnitt 1.2 tas bort då avsnittet är upprepningar av vad som redan framgår i andra avsnitt.  

Ärendet 

2018 gav kommunfullmäktiges presidium Tillväxt- och kompetensberedningen i uppdrag att 

ta fram en Inköpspolicy. I policyn anges att dokumentet är giltigt i fyra år från antagandet 

och Inköpspolicyn har därför varit i behov av en översyn. Det har inte framkommit några 

skäl i översynen att göra några större ändringar i dokumentet utan de ändringar som gjorts 

har varit av mer redaktionell karaktär.  Inköpspolicyn har även kompletterande 

styrdokument i form av Riktlinjer för Direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, samt 

Riktlinjer för Inköps- och beställarorganisation.     

Barnkonventionen  

Styrdokumentet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen negativ ekonomisk inverkan.  

Beslutsunderlag 

KS §163, 2022-06-20 

AU §88, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Inköpspolicy 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Inköpspolicyn 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 115 Investeringar 2021- ombudgetering återståeende medel till 2022 

Personalutrymmen Forum KS/2022:227 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 avseende personalutrymmen 

Forum flyttas över till 2022 enligt bilaga ”Investeringar 2021 – ombudgetering 

Forumhuset”. 

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 

I investeringsbudgeten för 2021 fanns 1,5 mnkr avsatt för personalutrymme Forum, vilka ej 

nyttjades. Behovet av investeringen kvarstår, varför dessa medel bör flyttas med till 2022. 

Beslut togs i fullmäktige 2022-02-07 att Tranemosalen skall samutnyttjas för både 

kommunfullmäktige och personalen i kommunhuset. 

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn. 

Ekonomisk påverkan 

Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om 1,5 mnkr flyttas över till 2022 och ökar budgeten med 

motsvarande, sett över de två åren (2021 och 2022) är effekten plus minus noll. 

Beslutsunderlag 

KS §164, 2022-06-20 

AU §77, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-04-26 

KF §13 Personalutrymme Kommunhuset 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 116 Uppdrag - Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där 

husägare och mäklare kan mötas KS/2022:144 

Kommunfullmäktiges 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 

På Kommunfullmäktige 2022-03-14 §46 fick förvaltningen i uppdrag att möjliggöra arenor 

där husägare och mäklare kan träffas.  

Innan uppdraget från Kommunfullmäktige har förvaltningen påbörjat möten med mäklare, 

byggherrar och intressenter en till två gånger per år. Detta med syfte att skapa intresse för 

kommunen och möjliggöra för mer byggnation av bostäder. På dessa möten presenteras 

kommunens visioner, fullmäktigemål, översiktsplaner, detaljplaner, lägesbilden för 

villatomter och industrimark och övriga aktiviteter. Dessa möten är uppskattade.  

Redan innan uppdraget ifrån Kommunfullmäktige med uppgiften att möjliggöra arenor för 

husägare, mäklare och kommunen samt efter kartläggningen av ödehus 2021, påbörjades 

diskussionerna i förvaltningen om vidare dialoger med husägare. Kommunfullmäktiges 

uppdrag kom därmed lämpligt och ses som positivt.  

Förvaltningen tar med sig uppdraget i vidare arbete kring ödehus under hösten 2022 med 

syfte att skapa arenor mellan husägare, mäklare och kommunen.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 

KS §169, 2022-06-20 

AU §89, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse 2022-05-09 

KF §46 Inventering av ödehus i Tranemo kommun 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Stratsys 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 117 Uppdrag - Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften 

av de bostäder som pekas ut i kommunens  

tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. KS/2020:668 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Tillväxtprogrammet antogs aldrig politiskt vilket medför att uppdraget bör avslutas.  

Ärendet 

I november 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om ett tillväxtmål för Tranemo 

kommun. Målsättningen innefattar en befolkningsökning från dagens ca 12 000 invånare till 

14 000 invånare år 2035.  

Ett förslag på tillväxtprogram arbetades fram under år 2020. Under arbetet med 

framtagandet av förslag till programmet genomfördes bland annat remissrundor till 

näringsliv och föreningsliv samt debatt i kommunfullmäktige. Syftet med förslaget till 

tillväxtprogrammet var att:  

• Visa den politiska viljeinriktningen för den övergripande samhällsplaneringen och 

vara ett underlag till kommunens budget.   

• Ta ett samlat grepp ur ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar 

kommunen avser att göra för att nå 14 000 invånare år 2035. 

I samband med budgetbeslutet den 23 november 2020, inför verksamhetsår 2021, gavs ett 

uppdrag till Tranemo bostäder enligt följande:  

• Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften av de bostäder som pekas ut i 

kommunens tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. För att möjliggöra 

byggandet är kommunen beredda att pröva ett förändrat avkastningskrav. 

Med anledning av att tillväxtprogrammet aldrig antogs medför det att uppdraget bör 

avslutas. 

Barnkonventionen  

Att avsluta uppdraget har inga konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Att avsluta uppdraget utifrån att tillväxtprogrammet aldrig antogs har ingen ekonomisk 

påverkan.   
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Beslutsunderlag 

KS §171, 2022-06-20 

AU §84, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-03 

Budget 2021–2023, sid 8.  

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Samhällssektionen 

Tranemo bostäder 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 118 Uppdrag - Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar utredningen 

• Godkänner att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell förening 

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

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

Tranemo. 

Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att undersöka 

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

Biografföreningen Tranan. 

Ärendet 

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

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

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

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

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

till det, och inte hela driftern av biograflokalen.  

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

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

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

Biografföreningen Tranan och Göteborg Film Festival. Tranemo kommun är dessutom 

utsedd till filmårskommun 2022. 

Det finns en uträkning på att det totalt 2018 krävdes personal  

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

visningar under sommaren.  

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

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

från biljettförsäljningen. På totalen har driftkostnaderna alltid överskridit intäkterna. 
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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 

KS §190, 2022-08-29 

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  

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

för Tolkförmedling Väst KS/2022:286 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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 

Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Lööf (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 

handläggningen av ärendet. 

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 

KS §196, 2022-08-29 

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  

Avslutat 
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§ 120 Årsredovisning 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 

SÄRF KS/2022:209 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. Ulf 

Nyberg (M) ersätter.  

Ärendet 

SÄRF är ett kommunalförbund som för medlemskommunernas räkning ansvarar för 

förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och beredskap 

genom att bereda människors liv, hälsa, egendom samt miljö, ett tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor.  Kommunalförbundet består av kommunerna Borås, 

Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
Förbundet finanserias till största del av skattemedel och under 2021 var medlemsbidraget 174,3 Mnkr 

vilket innebar en höjning från tidigare år (170,2 mnkr). Kostnaden per invånare inom förbundet var 

under året 844 kronor (828 kronor). Resterande intäkter kommer från myndighetsutövning och 

avtalstjänster.  

Årets resultat uppgick till 0,1 mnkr vilket är ett sämre resultat än föregående år (5,7 mnkr). Förbundet 

har inte uppnått fem av 21 beslutade prestationsmål för 2021 men skattar måluppfyllelsen till 95% 

genomfört under året och bedömer därmed att god ekonomisk hushållning har uppfyllts.  

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräckligt.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

KS §174, 2022-08-29 

AU §82, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a4

34
66

4b
-a

37
f-

4c
84

-9
ab

0-
1a

f8
fa

fb
df

1f



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-09-19 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 32 

 

Årsredovisning SÄRF 2021 

§ 22 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning SÄRF 2021 

Revisionsberättelse 2021 SÄRF årsredovisning 2021 

Uppföljning verksamhetens mål SÄRF 2021 

Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 121 Årsredovisning 2021, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2022:190 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2021. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  

• Godkänner återbetalning om 10 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, 

varav 13 000 tkr till Tranemo kommun. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Lööf (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 

handläggningen av ärendet.  

Ärendet 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 43 stycken 

medlemskommuner.  

Resultatet för år 2021 uppgick till 5,4 mnkr vilket är en förbättring från föregående års 

resultat på 3,5 mnkr. Budget för år 2021 var ett nollresultat. Verksamhetens intäkter och 

kostnader har ökat från föregående år och resultatet för året är i nivå med ren innan 

pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital har skett har soliditetens stärkts.  

Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 

varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med direktionens mål.  

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 

självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 

kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 22 mnkr. 

Direktionens budget 2022 är lagt med ett underskott på -4,5 mnkr som förväntas täckas av 

förbundets egna kapital genom åberopande av särskilda skäl. Det egna kapitalet för 2021 

uppgår till 36,8 mnkr (varav 4,5 mnkr ska nyttjas till budgetunderskott) vilket möjliggör en 

utbetalning om 10 mnkr till medlemskommunerna. Tranemo kommun kommer erhålla 

13 000 tkr.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Tranemo kommer erhålla en ekonomisk inbetalning i augusti 2022 på 13 000 tkr.  
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Beslutsunderlag 

KS §175, 2022-06-20 

AU §83, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 

Protokollsutdrag Återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 

Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst (TFV) 

Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst (TFV) 

Sakkunnigas granskning av årsredovisning Tolkförmedling Väst (TFV) 

Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 

Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst (TFV) 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 122 Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS/2022:175 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

• Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2021 har bedrivit sin 

verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse 
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 

Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken kommuner. 

Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent 

till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.  

Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare och slutade 

på 6,6 mnkr.  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som 

kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det 

fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har 

bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de 

kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att 

bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån 

fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig.   

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

KS §176, 2022-08-29 

AU §92, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB – signerad  
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Granskningsrapport 2021 

Revisionsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 124 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 

KS/2022:278 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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), Ellinor Liljegren Kalmar (M) 

och Christoffer Andersson (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen i 

ärendet. 

Ulf Nyberg (M) 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 

KS §199, 2022-08-29 

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  

Avslutat 
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§ 125 Valärende - efter Driton Bilalli (S) som ersättare i styrelsen för 

TranemoBostäder AB KS/2022:245 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser Henrik Andersson (S) till ny ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Driton Bilalli (S) har, 2022-05-06 inkommit med en skrivelse med en begäran om att bli 

entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Driton Bilalli (S) 

KF §84, 2022-05-09 

KF §101, 2022-06-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva-Karin Haglund (S) föreslår att utse Henrik Andersson (S) till ny ersättare i styrelsen för 

TranemoBostäder AB.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar fullmäktige på Haglunds (S) förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

TranemoBostäder AB 

Status 

Avslutat 
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§ 126 Valärende - Avsägelse från Inga-Lill Hult (V) som ersättare i 

kommunstyrelsen KS/2022:410 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Entledigar Inga-Lill Hult (V) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

• Utser Erica Grönesjö (V) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
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 

Inga-Lill Hult (V) inkom 2022-09-14 med en skrivelse med en begäran om att bli entledigad 

från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Inga-Lill Hult (V) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Blank (V) föreslår att utse Erica Grönesjö (V) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt Blanks (V) förslag. 

Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

HR-funktionen 

Hemsidan 

Status 

Avslutat 
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§ 127 Delgivningar KS/2022:132, KS/2021:527 

Kommunfullmäktiges 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 

Kommunfullmäktige delges följande handlingar; 

- Kommunfullmäktige 2022-06-15 §108 Entledigande och fyllnadsval till uppdraget som vice 

ordförande i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

- Protokoll 20220621 

- Beslut Planeringsdirektiv 2023 

Status 

Pågående 
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§ 128 Information från kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktiges 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 

Kommunfullmäktige får information om; 

- Gymnasiesärskolan är nu igång. 

- Förvaltningen har fått i uppdrag om att utreda för byggnation etapp 1 av 

Tranängsskolan. 

Föredragning och debatt 

Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 129 Information från revisorerna  

Kommunfullmäktiges 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 en genomförd granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges 

beslut. 

Föredragning och debatt 

Revisorernas ordförande Bengt Melkersson (C) föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Status 

Pågående 
 

 

 

 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a4

34
66

4b
-a

37
f-

4c
84

-9
ab

0-
1a

f8
fa

fb
df

1f



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 6/2022 
vid kommunfullmäktige 2022-09-19 kl. 18.00 
 
 

 

Ledamöter 

 

Närvaro 

 

Omröstni
ng 1 

 

Omröstning 
2 

 

Omröstning 
3 

 

Omröstning 
4 

1. Eva-Karin Haglund (S) 
§§106–118, §120, §122, §§124–
129 

 
I 

    

2. Bo Haarala (S) 

 

 
I 

    

3. Rose Torkelsson (S) 
§§106–122, §§125–129 

 
I 

    

4. Göran Björk (S) 

 

 
I 

    

5. Lena Eksberg (S) 

 

     

6. Anders Brolin (S) 
Marita Nordin (S) 
 

 
I 

    

7. Tatjana Dujin Peterson (S) 

 

 
I 

    

8. Mari Kockali (S) 

 

 
I 

    

9. Eija Qvist (S) 

 

 
I 

    

10. Leif Gustavsson (S) 

 

 
I 

    

11.Johnny Ohlsson (S) 

 

 
I 
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12. Driton Bilalli (S) 
 

 
I 

    

13. Brigitte Barenfeld (KD) 

 

 
I 

    

14. Marita Falk Axelsson (KD) 

 

 
I 

    

15. Robin Kaas (V) 
Anette Blank (V) 

 
I 

    

16. Jonas Blank (V) 

 

 
I 

    

 

17. Caroline Bergmann (MP) 
§§106–122, §§125–129 

 
I 

    

18. Lennart Haglund (C) 

 

 
I 

    

19. Christoffer Andersson (C) 
§§106–122, §§125–129 

 
I 

    

20. Torbjörn Edgren (C) 

 

 
I 

    

21. Cecilia Lööf (C) 
§§108-118, §120, §122, §§125–
129 

 
I 

    

22. Fredrik Larsson (C) 
Ann-Christine Simonsson (C) 

 

 
I 

    

23. Emelie Romland (C)  
I 

    

24. Crister Persson (C) 

Sören Karlsson (C) 

 
I 
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25. Stephan Bergman (M) 
§§106-119, §§121-122, §§124-
129 
Ulf Nyberg (M) §120 

 
I 

    

26. ChrisTina Yngvesson 
(oberoende (M)) 

 

 
I 

    

27. Birgitta Olander 
(oberoende (M)) 

 

 
I 

 

    

28. Kathleen Wireklev (M) 

 

 
I 

    

29. Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) 
§§106–122, §§125–129 
Ulf Nyberg (M) §124 

 
I 

    

30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 

 

 
I 

    

31. Jan Hagberg (SD) 

 

     

32. Anna Letth (SD) 

 

 
I 

    

33. Ivan Letth (SD) 

 

 
I 

    

34. Johnny Letth (oberoende 
(SD)) 

 

 
I 

    

35. Karin Ljungdahl (C)  
I 
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36. Ana Alvarez-Björk (L) 

 

 
I 

    

37. Ulf Thifors (S) 

 

 
I 
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Plats   Tranemosalen i Tranemo 


Tid   18:00 – 20:30  


 


Närvarande Beslutande     


Se närvaro-/omröstningslista 6/2022 


 


Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Tobias Edoff, planeringschef 


  Robin Uhlman, samhällsplanerare 


  Manda Schillerås, verksamhetschef 


  Kajsa Montan, kanslichef 


  Anna Carlsson, processekreterare 


  Anne Steine, processekreterare 


 


Paragrafer  § 106-§ 122, § 124- § 129 


Utses att justera  Marie Kockali (S), Lennart Haglund (C) 


Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren  


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Ulf Thifors (S) 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 


  Marie Kockali (S), Lennart Haglund (C)   


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2022-09-19 


Anslaget under tiden 2022-09-23—2022-10-17 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


 


Underskrift   Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 106 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:321, 


KS/2022:318, KS/2022:383, KS/2022:379, KS/2022:395, KS/2022:403, 


KS/2022:352, KS/2022:388, KS/2022:371, KS/2022:357, KS/2022:360, 


KS/2022:361, KS/2022:363, KS/2022:370, KS/2022:411 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar informationen om att medborgarförslag inkommit och av presidiet 


remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 


• Noterar informationen om att motioner inkommit och av presidiet remitteras till 


kommunstyrelsen för beredning. 
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 


Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 


väcka ärenden genom medborgarförslag. 


Lina Malmberg har lämnat ett medborgarförslag om trottoar utmed Ulricehamnsvägen i 


Dalstorp. 


Therese Leandersson och Marie Hammarstedt har lämnat ett medborgarförslag om saknad 


av gymnasieprogram på Tranemo Gymnasieskola. 


Henrik Larsen har lämnat ett medborgarförslag om lekplats centralt belägen i centralorten. 


Zackarias Petersson har lämnat ett medborgarförslag om en ordentlig basketplan i Tranemo. 


Fidan Bilalli har lämnat ett medborgarförslag om friskvårdsbidrag. 


Erika Polhem har lämnat ett medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i Länghem. 


 


Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ärende i fullmäktige genom en motion. 


Stephan Bergman (M), Ellinor Liljegren Kalmar (M) och Kathleen Wireklev (M) har lämnat 


motioner om; 


- stärk den lokala demokratin – vitalisera kommunfullmäktige, 


- utreda byggandet av en demensby, 


- demokrati i Tranemo 


- behovet av krafttag mot narkotikamissbruket i Tranemo 


- åtgärdsplan för bättre ekonomi 


- ljudmiljön i skolan 


Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om kamerabevakning i skolorna. 


Stephan Bergman (M) Kathleen Wireklev (M) har lämnat en motion om programmering – ett 


nytt gymnasieprogram. 


 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-09-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 5 


 


C-gruppen (Karin Ljungdahl, Lennart Haglund, Christoffer Andersson, Torbjörn Edgren, 


Cecilia Lööf, Emelie Romland, Fredrik Larsson och Crister Persson) har lämnat en motion 


angående ungas politiska engagemang.  


Beslutsunderlag 


KS/2022:321 Medborgarförslag om trottoar utmed Ulricehamnsvägen i Dalstorp 


KS/2022:318 Medborgarförslag om saknad av gymnasieprogram 


KS/2022:383 Medborgarförslag om lekplats centralt belägen i centralorten, gärna med 


möjlighet för mindre bollspel och kanske hundrastgård sammanslaget 


KS/2022:379 Medborgarförslag om en ordentlig basketplan med basketkorgar på rätt höjd 


KS/2022:395 Medborgarförslag om friskvårdsbidrag 


KS/2022:403 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i Länghem 


KS/2022:352 Motion: Stärk den lokala demokratin - vitalisera Kommunfullmäktige 


KS/2022:388 Motion: Utreda byggandet av en demensby 


KS/2022:371 Motion: Programmering – ett nytt gymnasieprogram 


KS/2022:357 Motion: Demokrati i Tranemo 


KS/2022:360 Motion om kameraövervakning i skolorna 


KS/2022:361 Motion om behovet av krafttag mot narkotikamissbruket i Tranemo 


KS/2022:363 Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 


KS/2022:370 Motion om ljudmiljön i skolan 


KS/2022:411 Motion angående ungas politiska engagemang 


Föredragning och debatt 


Ordförande Ulf Thifors (S) föredrar ärendet. 


 


Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar C-gruppens motion.  


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Stratsys 


TPB 


Status 


Pågående 
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§ 107 Utvärdering styrmodell KS/2022:359 


Kommunfullmäktiges 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 


En utvärdering av Tranemo kommuns styrmodell redovisas. 


Beslutsunderlag 


Utvärdering av Tranemo kommuns styrmodell 2022 


Föredragning och debatt 


Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Avslutat 
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§ 108 Vägledningsdebatt - Översiktsplan Tranemo kommun, 


Demokrati- och Visionsberedningen KS/2020:585 


Kommunfullmäktiges 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 


Demokrati- och Visionsberedningen (DVB) genomför den planerade vägledningsdebatten i 


sitt uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Tranemo kommun. 


Föredragning och debatt 


Beredningsledare Johanna Persson (L) och samhällsplanerare Robin Uhlman föredrar 


ärendet och svarar på frågor.  


Status 


Avslutat 
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§ 109 Inkomna interpellationer och frågor KS/2022:414, KS/2022:415, 


KS/2022:416 


Kommunfullmäktiges beslut. 


• Frågorna får ställas. 


• Noterar svaren på frågorna. 
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 


Johnny Letth (oberoende (SD)) har ställt frågor till kommunstyrelsens ordförande om 


eventuella ändringar av planet för bygget av Solbacken, budgeten för Solbacken och 


subventionerade hyror av Mötesplatsen och Centralen. 


 


På frågan om eventuella ändringar av planen för bygget av Solbacken svarar 


kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) med att redovisa historian och planen 


framåt. Ritningar finns men är inte längre aktuella.  


 


På frågan om budgeten för Solbacken svarar kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) 


att upparbetade pengar till dags datum är ca 6,4 mkr. 


 


På frågan om subventionerade hyror av Mötesplatsen och Centralen svarar 


kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) att kommunen subventionerar inga hyror.  


Beslutsunderlag 


KS/2022:414 Enkel fråga till KS ordförande om eventuella ändringar av planen för bygget av 


Solbacken och hur dessa i så fall ser ut 


KS/2022:415 Enkel fråga till KS ordförande från Johnny Letth (oberoende (SD)) angående hur 


mycket av budgeten för Solbacken som har använts 


KS/2022:416 Enkel fråga till KS ordförande från Johnny Letth (oberoende (SD)) angående 


subventionering vid uthyrning av Mötesplatsen och Centralen 


Föredragning och debatt 


2e vice ordförande Ana Alvarez Björk (L) föredrar frågorna. 


 


Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) föredrar svaret på frågan om eventuella 


ändringar av planen för bygget av Solbacken.  


 


Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) föredrar svaret på frågan om budgeten för 


Solbacken.  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-09-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 9 


 


 


Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) föredrar svaret på frågan om 


subventionerade hyror av Mötesplatsen och Centralen.  


Johnny Letth (oberoende (SD)) och Driton Bilalli (S) deltar i debatt. 


Status 


Pågående 
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§ 110 Svar - Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor 


KS/2021:501 
 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Medborgarförslaget avslås. 
 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Förvaltningen anser att denna typ av åtgärd inte kommer ge någon märkbar effekt för att få 


folk att gå på rekommenderad sida av gångbanan. Kostnaden för att få till markeringar som 


står sig över tid är i relation till nyttan ganska hög. 


Ärendet 


Carina och Tore Lundin har 2021-09-20 lämnat ett medborgarförslag om markeringar på 


gång- och cykelvägar. 


Förslagsställarna anser att många personer inte verkar veta vilken sida av en gång- och 


cykelväg man bör gå på. Med tryckta fotsteg på gångbanans vänstra sida i gångriktningen 


skulle det tydliggöras vilken sida man bör gå på. 


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställarna 2022-03-25 för att ge dem möjlighet att 


utveckla sitt förslag och de menade att när man möter personer som går på fel sida så måste 


man ta ett steg åt sidan för att kunna passera och kommer det då en cyklist samtidigt så 


uppstår en kollisionsrisk. Förslagsställarna angav inte direkt någon speciell sträcka där 


markeringarna skulle finnas.  


 


På gång- och cykelvägen utmed Åsunden i centrala Ulricehamn har man på prov målat 


tillfälliga fotavtryck. Enligt Ulricehamns gatuingenjör Mats Kindlund har fotstegen varit 


uppskattade men om de har givit avsedd effekt är mycket oklart.  


 


Då förvaltningen tror att målade fotavtryck kan vara ett uppskattat inslag på exempelvis 


gång- och cykelvägen utmed Tranemosjön tas förslaget med som inspiration i arbetet med 


konstnärlig gestaltning. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 


Jämställd- och jämlikhet  


Ingen påverkan. 
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Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan om inte förslaget antas. 


Om förslaget antas och vi antar att markeringar målas med beständig färgmassa på en 


sträcka av 500 meter blir kostnaden 15 000 kr.  


Beslutsunderlag 


KS §172, 2022-06-20 


AU §91, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelsen 2022-05-13  


Medborgarförslag om markering på gång- och cykelbanor 


Bifogat foto till medborgarförslag 


Beslutet skickas till 


Carina och Tore Lundin 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 111 Svar - Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en 


gång och cykelvänlig kommun KS/2022:114 


Kommunfullmäktiges beslut 


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


cykelvänlig kommun 


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


gamla banvallen mellan Tranemo och Limmared ska prioriteras.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


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


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


på banvallen mellan Tranemo och Limmared ska prioriteras. 


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


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


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


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


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


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


på prioriteringslistan. 


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


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


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


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


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


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


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


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


skolbarn. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan. 
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Beslutsunderlag 


KS §189, 2022-08-29 


AU §102, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelsen 2022-05-18 


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


Beslutet skickas till 


Ulrika Tranefors 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 112 Överlämningsdebatt - Tillfällig äldreplansberedning KS/2021:163 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Antar Äldreplan för Tranemo kommun. 


• Inkomna synpunkter och remissyttranden lämnas till förvaltningen för vidare 


hantering. 


• Ledamöter i den tillfälliga äldreplansberedningen entledigas från sitt uppdrag. 


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 


En tillfällig Äldreplansberedning med representant från varje parti som är representerat i 


kommunfullmäktige, utsågs av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§ 46). 


Vid samma sammanträde fick beredningen sitt uppdrag.  


Uppdraget i sin helhet löd, 


I beredningens uppdrag ingår att arbeta fram en Äldreplan för hur Tranemo kommun kan 


möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.  


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


- Boenden 


- Digitalt samhälle 


- Motverka ensamhet och psykisk ohälsa 


- Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor 


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


Beredningens arbete 


Beredningen hade sitt uppstartsmöte 2020-03-23 då bland annat kommunfullmäktiges 


ordförande närvarade och gav en kort information kring det praktiska i beredningsarbetet, 


sakkunnig tjänsteperson gick igenom beredningens uppdrag och sammanträdestider 


beslutades.  


I augusti 2021 har beredningen genomfört medborgardialoger. Gymnasieelever i årskurs två 


och tre samt personal inom äldreomsorgen har genomfört digitala medborgardialoger där 


deltagarna svarade på en enkät. I början av september har fysiska medborgardialoger 


genomförts på orterna Dalstorp, Länghem och Tranemo. Totalt har 199 personer i varierad 


ålder tagit del av enkäten.   


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


Beredningen har också genomfört en omvärldsbevakning av närliggande kommuner 


gällande Äldreplaner.  
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Beredningsledare och ställföreträdande beredningsledare har deltagit på kommunala 


pensionärs- och tillgänglighetsrådet vid två tillfällen. 


I november deltog beredningen på kommunfullmäktiges vägledande budgetdebatt. 


Under våren 2022 har beredningen tillsammans med sakkunnig tjänsteperson gått igenom 


inkommit underlag och tillsammans arbetet fram ett förslag på äldreplan som överlämnats 


till presidiet i maj.  


Det färdiga förslaget har också skickats till partigrupperna samt kommunala pensionärs- och 


tillgänglighetsrådet för att inkomma med eventuella synpunkter på förslaget. 


Barnkonventionen  


Ärendet har en positiv inverkan på barnet/barnen då arbetet är en plan för framtida 


generation i Tranemo kommun.  


Ekonomisk påverkan 


Äldreplanen som styrdokument medför inga ekonomiska konsekvenser i sig. Planen ger en 


vägledning i hur kommunen ska arbeta men det finns delar i planen som skulle kunna 


medföra kostnader i utförandet och över tid. Det gäller exempelvis arbete med anhörigstöd, 


bostäder för äldre och förebyggande insatser inom kommunal verksamhet.  


Det är viktigt att planen används som en vägledning vid budget- och 


verksamhetsplaneringar. Den ekonomiska påverkan är inte uppskattad i kronor. 


Beslutsunderlag 


KS §197, 2022-08-29 


OU §70, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse, yttrande från förvaltningen 2022-05-09 


Äldreplan för Tranemo kommun 


Remissvar Äldreplan 


Överlämningsprotokoll Äldreplan 


Överlämning av beredningsuppdrag 


Synpunkter till kommunen utöver Äldreplan 


Föredragning och debatt 


Beredningsledare Marita Nordin (S) föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Ordförande Ulf Thifors (S) tackar beredningen för sitt arbete. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande yrkar på att entlediga ledamöter från sitt uppdrag i den tillfälliga 


äldreplansberedningen. 


Beslutsgång  


Ordförande frågar fullmäktige om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles.  
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Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Omsorgssektionen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Äldreplan för Tranemo kommun 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 113 Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort KS/2016:314 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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 


KS §188, 2022-08-29 


AU §99, 2022-06-16 


Tjänsteskrivelse 2022-05-10 


Antagandehandling Fördjupad Översiktsplan Länghem 
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Strategisk miljöbedömning Fördjupad Översiktsplan Länghem 


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  


Avslutat 
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§ 114 Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun - 


revidering 2022 KS/2022:240 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Antar revideringar i styrdokument Inköpspolicy.  
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 


Inköpspolicyn antogs i kommunfullmäktige 2018-10-08 och är giltig t. o. m. 2022-10-01. 


Revidering ska ske minst vart 4:e år. Efter genomgång av styrdokumentet bedöms inte 


föreligga några skäl till större ändringar, utan ändringarna är av mer redaktionell karaktär. 


Avsnitt 1.2 tas bort då avsnittet är upprepningar av vad som redan framgår i andra avsnitt.  


Ärendet 


2018 gav kommunfullmäktiges presidium Tillväxt- och kompetensberedningen i uppdrag att 


ta fram en Inköpspolicy. I policyn anges att dokumentet är giltigt i fyra år från antagandet 


och Inköpspolicyn har därför varit i behov av en översyn. Det har inte framkommit några 


skäl i översynen att göra några större ändringar i dokumentet utan de ändringar som gjorts 


har varit av mer redaktionell karaktär.  Inköpspolicyn har även kompletterande 


styrdokument i form av Riktlinjer för Direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, samt 


Riktlinjer för Inköps- och beställarorganisation.     


Barnkonventionen  


Styrdokumentet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen negativ ekonomisk inverkan.  


Beslutsunderlag 


KS §163, 2022-06-20 


AU §88, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelse 2022-05-02 


Inköpspolicy 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Inköpspolicyn 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 115 Investeringar 2021- ombudgetering återståeende medel till 2022 


Personalutrymmen Forum KS/2022:227 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 avseende personalutrymmen 


Forum flyttas över till 2022 enligt bilaga ”Investeringar 2021 – ombudgetering 


Forumhuset”. 


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 


I investeringsbudgeten för 2021 fanns 1,5 mnkr avsatt för personalutrymme Forum, vilka ej 


nyttjades. Behovet av investeringen kvarstår, varför dessa medel bör flyttas med till 2022. 


Beslut togs i fullmäktige 2022-02-07 att Tranemosalen skall samutnyttjas för både 


kommunfullmäktige och personalen i kommunhuset. 


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn. 


Ekonomisk påverkan 


Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om 1,5 mnkr flyttas över till 2022 och ökar budgeten med 


motsvarande, sett över de två åren (2021 och 2022) är effekten plus minus noll. 


Beslutsunderlag 


KS §164, 2022-06-20 


AU §77, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-04-26 


KF §13 Personalutrymme Kommunhuset 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 116 Uppdrag - Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där 


husägare och mäklare kan mötas KS/2022:144 


Kommunfullmäktiges 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 


På Kommunfullmäktige 2022-03-14 §46 fick förvaltningen i uppdrag att möjliggöra arenor 


där husägare och mäklare kan träffas.  


Innan uppdraget från Kommunfullmäktige har förvaltningen påbörjat möten med mäklare, 


byggherrar och intressenter en till två gånger per år. Detta med syfte att skapa intresse för 


kommunen och möjliggöra för mer byggnation av bostäder. På dessa möten presenteras 


kommunens visioner, fullmäktigemål, översiktsplaner, detaljplaner, lägesbilden för 


villatomter och industrimark och övriga aktiviteter. Dessa möten är uppskattade.  


Redan innan uppdraget ifrån Kommunfullmäktige med uppgiften att möjliggöra arenor för 


husägare, mäklare och kommunen samt efter kartläggningen av ödehus 2021, påbörjades 


diskussionerna i förvaltningen om vidare dialoger med husägare. Kommunfullmäktiges 


uppdrag kom därmed lämpligt och ses som positivt.  


Förvaltningen tar med sig uppdraget i vidare arbete kring ödehus under hösten 2022 med 


syfte att skapa arenor mellan husägare, mäklare och kommunen.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan. 


Beslutsunderlag 


KS §169, 2022-06-20 


AU §89, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelse 2022-05-09 


KF §46 Inventering av ödehus i Tranemo kommun 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Stratsys 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 117 Uppdrag - Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften 


av de bostäder som pekas ut i kommunens  


tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. KS/2020:668 


Kommunfullmäktiges beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Tillväxtprogrammet antogs aldrig politiskt vilket medför att uppdraget bör avslutas.  


Ärendet 


I november 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om ett tillväxtmål för Tranemo 


kommun. Målsättningen innefattar en befolkningsökning från dagens ca 12 000 invånare till 


14 000 invånare år 2035.  


Ett förslag på tillväxtprogram arbetades fram under år 2020. Under arbetet med 


framtagandet av förslag till programmet genomfördes bland annat remissrundor till 


näringsliv och föreningsliv samt debatt i kommunfullmäktige. Syftet med förslaget till 


tillväxtprogrammet var att:  


• Visa den politiska viljeinriktningen för den övergripande samhällsplaneringen och 


vara ett underlag till kommunens budget.   


• Ta ett samlat grepp ur ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar 


kommunen avser att göra för att nå 14 000 invånare år 2035. 


I samband med budgetbeslutet den 23 november 2020, inför verksamhetsår 2021, gavs ett 


uppdrag till Tranemo bostäder enligt följande:  


• Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften av de bostäder som pekas ut i 


kommunens tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. För att möjliggöra 


byggandet är kommunen beredda att pröva ett förändrat avkastningskrav. 


Med anledning av att tillväxtprogrammet aldrig antogs medför det att uppdraget bör 


avslutas. 


Barnkonventionen  


Att avsluta uppdraget har inga konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Att avsluta uppdraget utifrån att tillväxtprogrammet aldrig antogs har ingen ekonomisk 


påverkan.   
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Beslutsunderlag 


KS §171, 2022-06-20 


AU §84, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-03 


Budget 2021–2023, sid 8.  


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Samhällssektionen 


Tranemo bostäder 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 118 Uppdrag - Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen 


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


Kommunfullmäktiges beslut 


• Noterar utredningen 


• Godkänner att biografverksamheten i Tranemo överförs till ideell förening 


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


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


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


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


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


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


Tranemo. 


Förvaltningen har parallellt med uppdraget jobbat med civilsamhället för att undersöka 


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


Biografföreningen Tranan. 


Ärendet 


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


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


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


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


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


till det, och inte hela driftern av biograflokalen.  


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


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


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


Biografföreningen Tranan och Göteborg Film Festival. Tranemo kommun är dessutom 


utsedd till filmårskommun 2022. 


Det finns en uträkning på att det totalt 2018 krävdes personal  


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


visningar under sommaren.  


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


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


från biljettförsäljningen. På totalen har driftkostnaderna alltid överskridit intäkterna. 
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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 


KS §190, 2022-08-29 


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  


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


för Tolkförmedling Väst KS/2022:286 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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 


Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Lööf (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 


handläggningen av ärendet. 


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 


KS §196, 2022-08-29 


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  


Avslutat 
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§ 120 Årsredovisning 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 


SÄRF KS/2022:209 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. Ulf 


Nyberg (M) ersätter.  


Ärendet 


SÄRF är ett kommunalförbund som för medlemskommunernas räkning ansvarar för 


förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och beredskap 


genom att bereda människors liv, hälsa, egendom samt miljö, ett tillfredsställande och 


likvärdigt skydd mot olyckor.  Kommunalförbundet består av kommunerna Borås, 


Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
Förbundet finanserias till största del av skattemedel och under 2021 var medlemsbidraget 174,3 Mnkr 


vilket innebar en höjning från tidigare år (170,2 mnkr). Kostnaden per invånare inom förbundet var 


under året 844 kronor (828 kronor). Resterande intäkter kommer från myndighetsutövning och 


avtalstjänster.  


Årets resultat uppgick till 0,1 mnkr vilket är ett sämre resultat än föregående år (5,7 mnkr). Förbundet 


har inte uppnått fem av 21 beslutade prestationsmål för 2021 men skattar måluppfyllelsen till 95% 


genomfört under året och bedömer därmed att god ekonomisk hushållning har uppfyllts.  


Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 


tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräckligt.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


KS §174, 2022-08-29 


AU §82, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
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Årsredovisning SÄRF 2021 


§ 22 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning SÄRF 2021 


Revisionsberättelse 2021 SÄRF årsredovisning 2021 


Uppföljning verksamhetens mål SÄRF 2021 


Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2021 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 121 Årsredovisning 2021, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2022:190 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2021. 


• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  


• Godkänner återbetalning om 10 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, 


varav 13 000 tkr till Tranemo kommun. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Lööf (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 


handläggningen av ärendet.  


Ärendet 


Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 


medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 43 stycken 


medlemskommuner.  


Resultatet för år 2021 uppgick till 5,4 mnkr vilket är en förbättring från föregående års 


resultat på 3,5 mnkr. Budget för år 2021 var ett nollresultat. Verksamhetens intäkter och 


kostnader har ökat från föregående år och resultatet för året är i nivå med ren innan 


pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital har skett har soliditetens stärkts.  


Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 


varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med direktionens mål.  


Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 


självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 


kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 22 mnkr. 


Direktionens budget 2022 är lagt med ett underskott på -4,5 mnkr som förväntas täckas av 


förbundets egna kapital genom åberopande av särskilda skäl. Det egna kapitalet för 2021 


uppgår till 36,8 mnkr (varav 4,5 mnkr ska nyttjas till budgetunderskott) vilket möjliggör en 


utbetalning om 10 mnkr till medlemskommunerna. Tranemo kommun kommer erhålla 


13 000 tkr.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Tranemo kommer erhålla en ekonomisk inbetalning i augusti 2022 på 13 000 tkr.  
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Beslutsunderlag 


KS §175, 2022-06-20 


AU §83, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-04 


Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 


Protokollsutdrag Återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 


Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst (TFV) 


Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst (TFV) 


Sakkunnigas granskning av årsredovisning Tolkförmedling Väst (TFV) 


Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 


Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst (TFV) 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 122 Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


KS/2022:175 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


• Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2021 har bedrivit sin 


verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen för de kommunala 


befogenheterna.  


• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse 
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 


Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken kommuner. 


Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent 


till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.  


Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare och slutade 


på 6,6 mnkr.  


Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som 


kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det 


fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  


Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har 


bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de 


kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att 


bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt 


perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån 


fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna 


kontrollen varit tillräcklig.   


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


KS §176, 2022-08-29 


AU §92, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelse 2022-05-10 


Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB – signerad  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-09-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 36 


 


Granskningsrapport 2021 


Revisionsberättelse 2021 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 124 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 


KS/2022:278 


Kommunfullmäktiges beslut 


• 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), Ellinor Liljegren Kalmar (M) 


och Christoffer Andersson (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen i 


ärendet. 


Ulf Nyberg (M) 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 


KS §199, 2022-08-29 


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  


Avslutat 
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§ 125 Valärende - efter Driton Bilalli (S) som ersättare i styrelsen för 


TranemoBostäder AB KS/2022:245 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Utser Henrik Andersson (S) till ny ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Driton Bilalli (S) har, 2022-05-06 inkommit med en skrivelse med en begäran om att bli 


entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för TranemoBostäder AB. 


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Driton Bilalli (S) 


KF §84, 2022-05-09 


KF §101, 2022-06-13 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Eva-Karin Haglund (S) föreslår att utse Henrik Andersson (S) till ny ersättare i styrelsen för 


TranemoBostäder AB.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar fullmäktige på Haglunds (S) förslag. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


TranemoBostäder AB 


Status 


Avslutat 
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§ 126 Valärende - Avsägelse från Inga-Lill Hult (V) som ersättare i 


kommunstyrelsen KS/2022:410 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Entledigar Inga-Lill Hult (V) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 


• Utser Erica Grönesjö (V) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
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 


Inga-Lill Hult (V) inkom 2022-09-14 med en skrivelse med en begäran om att bli entledigad 


från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Inga-Lill Hult (V) 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Jonas Blank (V) föreslår att utse Erica Grönesjö (V) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt Blanks (V) förslag. 


Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


HR-funktionen 


Hemsidan 


Status 


Avslutat 
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§ 127 Delgivningar KS/2022:132, KS/2021:527 


Kommunfullmäktiges 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 


Kommunfullmäktige delges följande handlingar; 


- Kommunfullmäktige 2022-06-15 §108 Entledigande och fyllnadsval till uppdraget som vice 


ordförande i samverkansnämnd arbetsmarknad. 


- Protokoll 20220621 


- Beslut Planeringsdirektiv 2023 


Status 


Pågående 
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§ 128 Information från kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktiges 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 


Kommunfullmäktige får information om; 


- Gymnasiesärskolan är nu igång. 


- Förvaltningen har fått i uppdrag om att utreda för byggnation etapp 1 av 


Tranängsskolan. 


Föredragning och debatt 


Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-09-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 43 


 


§ 129 Information från revisorerna  


Kommunfullmäktiges 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 en genomförd granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges 


beslut. 


Föredragning och debatt 


Revisorernas ordförande Bengt Melkersson (C) föredrar ärendet och svarar på frågor.  


Status 


Pågående 
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Ledamöter 


 


Närvaro 


 


Omröstni
ng 1 


 


Omröstning 
2 


 


Omröstning 
3 


 


Omröstning 
4 


1. Eva-Karin Haglund (S) 
§§106–118, §120, §122, §§124–
129 


 
I 


    


2. Bo Haarala (S) 


 


 
I 


    


3. Rose Torkelsson (S) 
§§106–122, §§125–129 


 
I 


    


4. Göran Björk (S) 


 


 
I 


    


5. Lena Eksberg (S) 


 


     


6. Anders Brolin (S) 
Marita Nordin (S) 
 


 
I 


    


7. Tatjana Dujin Peterson (S) 


 


 
I 


    


8. Mari Kockali (S) 


 


 
I 


    


9. Eija Qvist (S) 


 


 
I 


    


10. Leif Gustavsson (S) 


 


 
I 


    


11.Johnny Ohlsson (S) 


 


 
I 
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12. Driton Bilalli (S) 
 


 
I 


    


13. Brigitte Barenfeld (KD) 


 


 
I 


    


14. Marita Falk Axelsson (KD) 


 


 
I 


    


15. Robin Kaas (V) 
Anette Blank (V) 


 
I 


    


16. Jonas Blank (V) 


 


 
I 


    


 


17. Caroline Bergmann (MP) 
§§106–122, §§125–129 


 
I 


    


18. Lennart Haglund (C) 


 


 
I 


    


19. Christoffer Andersson (C) 
§§106–122, §§125–129 


 
I 


    


20. Torbjörn Edgren (C) 


 


 
I 


    


21. Cecilia Lööf (C) 
§§108-118, §120, §122, §§125–
129 


 
I 


    


22. Fredrik Larsson (C) 
Ann-Christine Simonsson (C) 


 


 
I 


    


23. Emelie Romland (C)  
I 


    


24. Crister Persson (C) 


Sören Karlsson (C) 


 
I 
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25. Stephan Bergman (M) 
§§106-119, §§121-122, §§124-
129 
Ulf Nyberg (M) §120 


 
I 


    


26. ChrisTina Yngvesson 
(oberoende (M)) 


 


 
I 


    


27. Birgitta Olander 
(oberoende (M)) 


 


 
I 


 


    


28. Kathleen Wireklev (M) 


 


 
I 


    


29. Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) 
§§106–122, §§125–129 
Ulf Nyberg (M) §124 


 
I 


    


30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 


 


 
I 


    


31. Jan Hagberg (SD) 


 


     


32. Anna Letth (SD) 


 


 
I 


    


33. Ivan Letth (SD) 


 


 
I 


    


34. Johnny Letth (oberoende 
(SD)) 


 


 
I 


    


35. Karin Ljungdahl (C)  
I 
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36. Ana Alvarez-Björk (L) 


 


 
I 


    


37. Ulf Thifors (S) 


 


 
I 
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