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Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, 

kommunkontoret i Tranemo 2022-11-21 kl 18:00 för behandling av följande ärenden: 

 

1  Justerare förslås Rosé Torkelsson (S) och Kjell Larsson (SD). Justeringen 

sker digitalt torsdagen 24e november kl 12.00.  

 

2  Presentation TUAB och TranemoBostäder AB  

 

3  Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:500 

 - Medborgarförslag om öppettider för återvinningscentralen 

 - Motion om utredning av sjukfrånvaro inom omsorgssektionen 

 

4  Inkomna interpellationer och frågor  

 - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skolchef 

 - Fråga till KS ordförande från Wajdi-Louis Azouri (SD) angående nattis 

 

5  Svar - Medborgarförslag om ung resurs  

 

6  Svar - Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete  

 

7  Detaljplan Gudarp 39:1 Ljungsnäs samt begäran om planbesked - 

Tranemo Gudarp 39:1 Ljungsnäs  

 

8  Uppföljning  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo  

 

9  Sammanträdestider 2023  



 

 

 

10  Valärende - Fyllnadsval efter Patrik Axelsson (Kd) huvudman i 

Sparbanken till och med stämma 2023 KS/2022:505 

 

11  Valärende - Fyllnadsval efter Göran Eksberg (S) som ersättare i styrelsen 

för TranemoBostäder AB KS/2022:506 

 

12  Delgivningar KS/2022:81 

 

13  Information från kommunstyrelsen  

 

14  Information från revisorerna  

 

15  Rapporter från beredningarna  

 

 

 

 

 

Tranemo, 2022-11-02 

 

 

Ulf Thifors (S) 

Ordförande    Sanna Pihlajamäki Blomgren 

    Utredare/Processekreterare 

 

Förhinder 

Vid eventuellt förhinder anmäl detta via telefon 0325-576000 eller via e-post till 

kommun@tranemo.se så att en ersättare kallas in för dig. 

mailto:kommun@tranemo.se


Ämne: Medborgarförslag
Från: Henrik  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-11-05 13:55:20

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

Henrik
Larsen

 Tycker verkligen att ÅVC öppettider bör ses över. Man borde kunna slänga 
sina skrymmande sopor på helgen, både lördagar och söndagar. ÅVC borde 
anpassa sina öppettider efter det att majoriteten av befolkningen är lediga, 
annars så finns det risk att folket slänger sina sopor någon annanstans.



 
Tranemo 2022-11-18 
 
 
 
Motion till kommun fullmäktige i Tranemo 
 
Med anledning av den höga sjukfrånvaro inom omsorgssektionen är omvårdnadspersonalen 
i ett mycket utsatt läge. 
 SD i Tranemo önskar därför att en utredning startar omgående då det är av stor vikt att  
kartlägga orsaken till ohälsan. 
 
-Är det underbemanningen som är orsaken?  
-Är det relationen inom/mellan olika grupper/chefer? 
-Är det flyt-tid som leder till ökad stress?  
-Är det brist på vikarier?  
-Är det brist på kunskapsnivå hos en del av personalen/ chefer? 
Eller kan det finnas andra anledningar? 
 
Det är viktigt att börja med en omfattande utredning om dem bakomliggande orsakerna! 
Till hjälp bör en  blankett med relevanta frågor omgående skickas till all personal inom 
sektionen. Inte bara frågor som gynnar arbetsgivaren. 
 
SD Tranemo kan inte tolerera att de anställda inom kommunen skall må dåligt utan att  
några åtgärder vidtages. 
 
Sverige demokraterna i Tranemo 
Wajdi-louis Azouri 
 



Vänsterpartiet Tranemo 

Kommunfullmäktige 

 

  

  

 

Interpellation 

2022-11-15 

Friska tag mot hög sjukfrånvaro. 
Under en tid har det återkommande informerats till oss politiker om att Tranemo kommun har 
en hög sjukfrånvaro bland sina anställda, då främst inom omsorgen. Den senaste siffran som 
rapporterades var 9,2%. 

Vi i Vänsterpartiet menar att detta är något som vi verkligen måste ta på allvar! Ingen är 
betjänt av att det ser ut på detta sätt. Det gynnar inte de personer som behöver vård och 
omsorg och det blir svårt för de olika arbetsplatserna ute i våra olika verksamheter och 
personalens förutsättningar för att göra ett gott arbete.  

Arbetsbelastningen blir högre när kåren inte är fulltalig och det blir en ond cirkel.samtidigt 
blir det i slutändan den vårdtagande som blir lidande. För äldre personer blir det en stor 
otrygghet när idel nya ansikten dyker upp. Att släppa in främmande människor i sin privata 
sfär är känslomässigt mycket slitsamt för många. 

9,2% är ett starkt tecken på att någonstans brister vi i organisationen och omsorg kring de 
anställda. Den information vi får via tjänstemännen stämmer inte riktigt med den bild 
anställda inom vård och omsorg ger. 

Vänsterpartiet vill att arbetsvillkoren förbättras med ökad personaltäthet, bättre inflytande 
över scheman och kontinuerlig fortbildning. Allt är inte kronor och ören, att kunna känna att 
ha tillräckligt med tid att ge de som vårdas stärker. 

• Tranemo kommun skall vara en attraktiv arbetsplats, även inom vård och omsorg. 

 

 

Vänsterpartiet önskar långsiktiga lösningar på detta bekymmer. Med anledning av detta vill 
jag fråga kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli:   

- Hur ser du på situationen som råder och vad tänker du göra för att förbättra situationen 
för de anställda i Tranemo kommun? 

- Vilka åtgärder tänker du vidta för att förbättra situationen för de som är sjukskrivna? 

 

 



Erica Grönesjö (V) 

 

 

   

 



Tranemo 2022-11-17 
 
Enkel fråga till ordförande i kommunstyrelse Driton Bilalli 
 
Tranemo kommun kommer att lägga ner nattisen utan att ta hänsyn till att behovet finns, 
det är en del ensamstående föräldrar som jobbar nattetid.  
Min fråga är hur kan ni besluta om nedläggningen utan att erbjuda ett annat alternativ som 
skulle tillgodose nattarbetande föräldrarnas behov. 
 Är det meningen att barnen skall vara ensamma hemma?  
Är det meningen att föräldrarna skall sluta jobba eller byta jobb?  
Eller kanske ska de flytta  från kommunen? 
Barnomsorg är bland annat en förutsättning att föräldrarna ska kunna arbeta och vara 
självförsörjande. Det ni gör är att ni tar bort den här möjligheten. 
 
Varför vill ni lägga när nattisen i Limmared utan att ta hänsyn till konsekvenserna? 
 
Sverige demokraterna Tranemo 
 
Wajdi-Louis Azouri 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
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§ 261 Medborgarförslag om ung resurs KS/2022:299 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget anses besvarat. 

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 
Den insats som förslagsställaren föreslår ska införas, finns redan etablerad i kommunen och 
utförs av arbetsmarknadsenheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Love Andersson har lämnat ett medborgaförslag om att införa ung resurs och erbjuda det till 
unga som faller under det kommunala aktivitetsansvaret eller går på försörjningsstöd i syfte 
att underlätta för dem att med stöd komma in på utbildning eller arbetsmarknaden. 
Föreslagen insats finns redan etablerad i Tranemo kommun. Arbetsmarknadsenheten 
erbjuder en verksamhet för ovan nämnda målgrupp. Där får unga via coachning, stöd i att ta 
sig ut i utbildning eller arbete.  

Ärendet 
Love Andersson har 2022-06-07 lämnat ett medborgarförslag om ung resurs. 
Förslagsställaren anser att Tranemo behöver bli en mer attraktiv kommun för barn och unga, 
om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. För att en kommun ska kunna vara attraktiv 
för just barn och unga krävs olika åtgärder.  

I till exempel Vänersborgs kommun finns en verksamhet som heter “Ung 

resurs”, där man arbetar för att underlätta för ungdomar i kommunen att 

kunna komma in på arbetsmarknaden. Detta gör man genom att när man blir 

inskriven i “Ung resurs” planeras det olika aktiviteter och insatser som 

man kan ta del av för att i framtiden kunna välja att studera vidare eller kunna 

uppnå egen försörjning. Detta erbjuds de ungdomar som går på 

försörjningsstöd eller faller under det kommunala aktivitetsansvaret. 

Förslagsställaren föreslår därför att: 

Tranemo kommun inför “ung resurs” liknande den modell som finns i 

Vänersborgs kommun. 
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Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-09-13 för att ge honom tillfälle att 
utveckla sitt förslag. Love hade inget mer att tillägga. 
 
Tranemo och Svenljunga kommun har en gemensam arbetsmarknadsenhet. En av 
målgrupperna som arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till är unga som har 
försörjningsstöd eller ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Utifrån behov skapas 
kontakt med coacher från arbetsmarknadsenheten, studie- och yrkesvägledare, personligt 
ombud, arbetsgivare eller utbildningsplats. Vägledning och coachning ges individuellt eller i 
grupp för att stödja individen i sina planer för att komma ut i utbildning eller arbete. Unga 
kan även få hjälp med kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Varje 
individ möts utifrån sina villkor. Samverkan sker bl.a. med socialtjänst, arbetsförmedling och 
skola, vilka även är de som remitterar de unga till arbetsmarknadsenheten. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att det som förslagsställaren föreslår ska införas 
redan finns i kommunen och utförs av arbetsmarknadsenheten. Medborgaförslaget avslås 
därför.  

Barnkonventionen  
Insatser riktade till unga genom arbetsmarknadsåtgärder bedöms vara positivt ur ett 
barnrättsperspektiv och berör bl.a. nedan artiklar: 
Artikel 3 – barnets bästa  
Artikel 6 – varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.  
  
Jämställdhet- och rättighetsanalys  

Ur ett jämställt perspektiv så bedöms insatsen som redan är etablerad ha en positiv inverkan 
både på kvinnor och män. Detta utifrån att verksamheten möter både tjejer och killars 
individuella behov. Ett av Tranemo kommuns mål är att ohälsotalet bland kvinnor och män 
ska vara det lägsta i Sjuhärad. Sysselsättning och känsla av en meningsfull vardag och 
sammanhang påverkar hälsan positivt oavsett kön. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan då etablerad verksamhet ryms inom befintlig 
budget. 

Beslutsunderlag 
OU §99, 2022-10-20 
Tjänsteskrivelse – medborgarförslag om ung resurs 2022-09-02 
Medborgarförslag om ung resurs 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på ändra beslutet till att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer omsorgsutskottets förslag mot Haglunds (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Love Andersson 
Omsorgssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 99 Medborgarförslag om ung resurs KS/2022:299 
 

Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Medborgarförslaget avslås. 
 

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

Beslutsmotivering 
Den insats som förslagsställaren föreslår ska införas, finns redan etablerad i kommunen och 
utförs av arbetsmarknadsenheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Love Andersson har lämnat ett medborgaförslag om att införa ung resurs och erbjuda det till 
unga som faller under det kommunala aktivitetsansvaret eller går på försörjningsstöd i syfte 
att underlätta för dem att med stöd komma in på utbildning eller arbetsmarknaden. 
Föreslagen insats finns redan etablerad i Tranemo kommun. Arbetsmarknadsenheten 
erbjuder en verksamhet för ovan nämnda målgrupp. Där får unga via coachning, stöd i att ta 
sig ut i utbildning eller arbete.  

Ärendet 
Love Andersson har 2022-06-07 lämnat ett medborgarförslag om ung resurs. 
Förslagsställaren anser att Tranemo behöver bli en mer attraktiv kommun för barn och unga, 
om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. För att en kommun ska kunna vara attraktiv 
för just barn och unga krävs olika åtgärder.  

I till exempel Vänersborgs kommun finns en verksamhet som heter “Ung 

resurs”, där man arbetar för att underlätta för ungdomar i kommunen att 

kunna komma in på arbetsmarknaden. Detta gör man genom att när man blir 

inskriven i “Ung resurs” planeras det olika aktiviteter och insatser som 

man kan ta del av för att i framtiden kunna välja att studera vidare eller kunna 

uppnå egen försörjning. Detta erbjuds de ungdomar som går på 

försörjningsstöd eller faller under det kommunala aktivitetsansvaret. 

Förslagsställaren föreslår därför att: 
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Tranemo kommun inför “ung resurs” liknande den modell som finns i 

Vänersborgs kommun. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-09-13 för att ge honom tillfälle att 
utveckla sitt förslag. Love hade inget mer att tillägga. 
 
Tranemo och Svenljunga kommun har en gemensam arbetsmarknadsenhet. En av 
målgrupperna som arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till är unga som har 
försörjningsstöd eller ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Utifrån behov skapas 
kontakt med coacher från arbetsmarknadsenheten, studie- och yrkesvägledare, personligt 
ombud, arbetsgivare eller utbildningsplats. Vägledning och coachning ges individuellt eller i 
grupp för att stödja individen i sina planer för att komma ut i utbildning eller arbete. Unga 
kan även få hjälp med kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Varje 
individ möts utifrån sina villkor. Samverkan sker bl.a. med socialtjänst, arbetsförmedling och 
skola, vilka även är de som remitterar de unga till arbetsmarknadsenheten. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att det som förslagsställaren föreslår ska införas 
redan finns i kommunen och utförs av arbetsmarknadsenheten. Medborgaförslaget avslås 
därför.  

Barnkonventionen  
Insatser riktade till unga genom arbetsmarknadsåtgärder bedöms vara positivt ur ett 
barnrättsperspektiv och berör bl.a. nedan artiklar: 
Artikel 3 – barnets bästa  
Artikel 6 – varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.  
  
Jämställdhet- och rättighetsanalys  

Ur ett jämställt perspektiv så bedöms insatsen som redan är etablerad ha en positiv inverkan 
både på kvinnor och män. Detta utifrån att verksamheten möter både tjejer och killars 
individuella behov. Ett av Tranemo kommuns mål är att ohälsotalet bland kvinnor och män 
ska vara det lägsta i Sjuhärad. Sysselsättning och känsla av en meningsfull vardag och 
sammanhang påverkar hälsan positivt oavsett kön. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan då etablerad verksamhet ryms inom befintlig 
budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – medborgarförslag om ung resurs 2022-09-02 
Medborgarförslag om ung resurs 
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Beslutet skickas till 
Love Andersson 
Omsorgssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Tjänsteskrivelsen 2022-09-02 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Frida Jonassen 
Verksamhetsutvecklare 
Datum: 2022-09-02 
Dnr: KS/2022:299 
 

 

 Svar på Medborgarförslag om ung resurs 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget anses besvarat 

 
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 
Den insats som förslagsställaren föreslår ska införas, finns redan etablerad i 
kommunen och utförs av arbetsmarknadsenheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Love Andersson har lämnat ett medborgaförslag om att införa ung resurs och 
erbjuda det till unga som faller under det kommunala aktivitetsansvaret eller går 
på försörjningsstöd i syfte att underlätta för dem att med stöd komma in på 
utbildning eller arbetsmarknaden. Föreslagen insats finns redan etablerad i 
Tranemo kommun. Arbetsmarknadsenheten erbjuder en verksamhet för ovan 
nämnda målgrupp. Där får unga via coachning, stöd i att ta sig ut i utbildning 
eller arbete.  

Ärendet 
Love Andersson har 2022-06-07 lämnat ett medborgarförslag om ung resurs. 
Förslagsställaren anser att Tranemo behöver bli en mer attraktiv kommun för 
barn och unga, om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. För att en kommun 
ska kunna vara attraktiv för just barn och unga krävs olika åtgärder.  
I till exempel Vänersborgs kommun finns en verksamhet som heter “Ung 
resurs”, där man arbetar för att underlätta för ungdomar i kommunen att 
kunna komma in på arbetsmarknaden. Detta gör man genom att när man blir 
inskriven i “Ung resurs” planeras det olika aktiviteter och insatser som 



 
 
 
 

man kan ta del av för att i framtiden kunna välja att studera vidare eller kunna 
uppnå egen försörjning. Detta erbjuds de ungdomar som går på 
försörjningsstöd eller faller under det kommunala aktivitetsansvaret. 
Förslagsställaren föreslår därför att: 
Tranemo kommun inför “ung resurs” liknande den modell som finns i 
Vänersborgs kommun. 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-09-13 för att ge honom 
tillfälle att utveckla sitt förslag. Love hade inget mer att tillägga. 
 
Tranemo och Svenljunga kommun har en gemensam arbetsmarknadsenhet. En 
av målgrupperna som arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till är unga som har 
försörjningsstöd eller ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Utifrån behov 
skapas kontakt med coacher från arbetsmarknadsenheten, studie- och 
yrkesvägledare, personligt ombud, arbetsgivare eller utbildningsplats. 
Vägledning och coachning ges individuellt eller i grupp för att stödja individen i 
sina planer för att komma ut i utbildning eller arbete. Unga kan även få hjälp 
med kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Varje individ 
möts utifrån sina villkor. Samverkan sker bl.a. med socialtjänst, arbetsförmedling 
och skola, vilka även är de som remitterar de unga till arbetsmarknadsenheten. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att det som förslagsställaren föreslår ska 
införas redan finns i kommunen och utförs av arbetsmarknadsenheten. 
Medborgaförslaget anses därför besvarat.  

Barnkonventionen  
Insatser riktade till unga genom arbetsmarknadsåtgärder bedöms vara positivt 
ur ett barnrättsperspektiv och berör bl.a. nedan artiklar: 
Artikel 3 – barnets bästa  
Artikel 6 – varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.  
  
Jämställdhet- och rättighetsanalys  
Ur ett jämställt perspektiv så bedöms insatsen som redan är etablerad ha en 
positiv inverkan både på kvinnor och män. Detta utifrån att verksamheten möter 
både tjejer och killars individuella behov. Ett av Tranemo kommuns mål är att 
ohälsotalet bland kvinnor och män ska vara det lägsta i Sjuhärad. Sysselsättning 
och känsla av en meningsfull vardag och sammanhang påverkar hälsan positivt 
oavsett kön. 



 
 
 
 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan då etablerad verksamhet ryms inom 
befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – medborgarförslag om ung resurs 2022-09-02 
Medborgarförslag om ung resurs 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Love Andersson 
Omsorgssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Tjänsteskrivelsen 2022-09-02 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Angela Madsen Jonsson   Frida Jonassen 
Sektionschef    Verksamhetsutvecklare 
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 Medborgarförslag ang. attraktiv kommun för barn och unga-Ung resurs

Barn och unga är våran framtid, och vi behöver bli en mer attraktiv kommun 
för just barn och unga, om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. Och för 
att en kommun ska kunna vara attraktiv för just barn och unga krävs många 
åtgärder. Jag har därför lämnat in 4 stycken medborgarförslag med åtgärder 
som i ett “paket” för att kommunen ska bli mer attraktiv kommun för barn 
och unga. 

I till exempel Vänersborgs kommun finns en verksamhet som heter “Ung 
resurs”, där man arbetar för att underlätta för ungdomar i kommunen att 
kunna komma in på arbetsmarknaden. Detta gör man genom att när man blir 
inskriven i “Ung resurs” planeras det då olika aktiviteter och insatser som 
man kan ta del av för att kunna i framtiden välja att studera vidare eller kunna 
uppnå egen försörjning. Detta erbjuds de ungdomar som går på 
försörjningsstöd eller faller under det kommunala aktivitetsansvaret.
Jag föreslår därför att:

Tranemo kommun inför “ung resurs” liknande den modell som finns i 
Vänersborgs kommun.

 Love Andersson 
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§ 259 Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 
KS/2022:216 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen antas 

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

Ärendet 
Robin Kaas (V) har lämnat en motion angående mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 
arbete som remitterades till förvaltningen för beredning 2022-05-09. 
 
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun ska se över arbetet med de nationella 
minoriteterna och ta fram mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete. Enligt lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har Sverige fem så kallade 
nationella minoriteter. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sverige 
har enligt samma lag fem minoritetsspråk; dessa är jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. Dessa fem nationella minoriteter och fem nationella minoritetsspråk är enligt 
minoritetslagen en del av det svenska kulturarvet och medlemmar av dessa minoriteter ska 
bland annat ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur. Minoriteterna ska också ges 
möjlighet att påverka i frågor som rör dem, och barns rättigheter till sitt språk och sin kultur 
är särskilt viktiga. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Robin Kaas  2022-10-05 för att ge motionären tillfälle att 
utveckla sitt förslag. 
 
I Tranemo kommun finns inga sådana här mål, trots att exempelvis kommunen i sin 
nutidshistoria haft en omfattande arbetskraftsinvandring från Finland och att många av 
kommunens invånare pratar finska som sitt modersmål. Av den anledningen föreslår 
förvaltningen att motionen ska antas. 

Barnkonventionen  
Ett antagande av motionen skulle innebära positiva aspekter för barn eftersom mål och 
riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete skulle innebära större möjligheter för barn att påverka 
i frågor som rör dem, rättigheter till sitt språk och sin kultur som är särskilt viktigt enligt 
lagen.  

Jämställdhet- och rättighetsanalys  
Ärendet gör ingen skillnad i om det är män, kvinnor, pojkar eller flickor som är berörda, 
därför finns det inga planerade åtgärder för att korrigera oskäliga skillnader.  
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Ekonomisk påverkan 
Motionssvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan. Det har inte utretts vad eventuella 
kostnader kommer att bli i verksamheterna vid implementering av de mål och riktlinjer som 
motionen avser ska tas fram.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Rosé Torkelsson (S) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
AU §148, 2022-10-20 
Svar på motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-09 § 73 om inkomna motioner och medborgarförslag 
Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (V) 

Beslutet skickas till 
Robin Kaas (V)    
Servicesektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 148 Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 
KS/2022:216 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendet 
Robin Kaas (V) har lämnat en motion angående mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 
arbete som remitterades till förvaltningen för beredning 2022-05-09. 
 
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun ska se över arbetet med de nationella 
minoriteterna och ta fram mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete. Enligt lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har Sverige fem så kallade 
nationella minoriteter. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sverige 
har enligt samma lag fem minoritetsspråk; dessa är jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. Dessa fem nationella minoriteter och fem nationella minoritetsspråk är enligt 
minoritetslagen en del av det svenska kulturarvet och medlemmar av dessa minoriteter ska 
bland annat ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur. Minoriteterna ska också ges 
möjlighet att påverka i frågor som rör dem, och barns rättigheter till sitt språk och sin kultur 
är särskilt viktiga. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Robin Kaas  2022-10-05 för att ge motionären tillfälle att 
utveckla sitt förslag. 
 
I Tranemo kommun finns inga sådana här mål, trots att exempelvis kommunen i sin 
nutidshistoria haft en omfattande arbetskraftsinvandring från Finland och att många av 
kommunens invånare pratar finska som sitt modersmål. Av den anledningen föreslår 
förvaltningen att motionen ska antas. 

Barnkonventionen  
Ett antagande av motionen skulle innebära positiva aspekter för barn eftersom mål och 
riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete skulle innebära större möjligheter för barn att påverka 
i frågor som rör dem, rättigheter till sitt språk och sin kultur som är särskilt viktigt enligt 
lagen.  
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Jämställdhet- och rättighetsanalys  
Ärendet gör ingen skillnad i om det är män, kvinnor, pojkar eller flickor som är berörda, 
därför finns det inga planerade åtgärder för att korrigera oskäliga skillnader.  

Ekonomisk påverkan 
Motionssvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan. Det har inte utretts vad eventuella 
kostnader kommer att bli i verksamheterna vid implementering av de mål och riktlinjer som 
motionen avser ska tas fram.  

Beslutsunderlag 
Svar på motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-09 § 73 om inkomna motioner och medborgarförslag 
Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (V) 

Beslutet skickas till 
Robin Kaas (V)    
Servicesektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vår ref: Kajsa Montan 
Kanslichef/kommunjurist 
Datum: 2022-10-04 
Dnr: KS/2022:216 

 
 

 

 

Svar på Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 
arbete 

 

Förslag till beslut 
• Motionen antas 

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

Ärendet 
Robin Kaas (V) har lämnat en motion angående mål och riktlinjer för 
minoritetspolitiskt arbete som remitterades till förvaltningen för beredning 2022-
05-09. 
 
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun ska se över arbetet med de 
nationella minoriteterna och ta fram mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 
arbete. Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har 
Sverige fem så kallade nationella minoriteter. De är judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar. Sverige har enligt samma lag fem 
minoritetsspråk; dessa är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. 
Dessa fem nationella minoriteter och fem nationella minoritetsspråk är enligt 
minoritetslagen en del av det svenska kulturarvet och medlemmar av dessa 
minoriteter ska bland annat ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur. 
Minoriteterna ska också ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem, och 
barns rättigheter till sitt språk och sin kultur är särskilt viktiga. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Robin Kaas  2022-10-05 för att ge motionären 
tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 



 
 
 

Vår ref: Kajsa Montan 
Kanslichef/kommunjurist 
Datum: 2022-10-04 
Dnr: KS/2022:216 

 
 

I Tranemo kommun finns inga sådana här mål, trots att exempelvis kommunen i 
sin nutidshistoria haft en omfattande arbetskraftsinvandring från Finland och att 
många av kommunens invånare pratar finska som sitt modersmål. Av den 
anledningen föreslår förvaltningen att motionen ska antas. 
 

Barnkonventionen  
Ett antagande av motionen skulle innebära positiva aspekter för barn eftersom 
mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete skulle innebära större möjligheter 
för barn att påverka i frågor som rör dem, rättigheter till sitt språk och sin kultur 
som är särskilt viktigt enligt lagen.  

Jämställdhet- och rättighetsanalys  
Ärendet gör ingen skillnad i om det är män, kvinnor, pojkar eller flickor som är 
berörda, därför finns det inga planerade åtgärder för att korrigera oskäliga 
skillnader.  

Ekonomisk påverkan 
Motionssvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan. Det har inte utretts vad 
eventuella kostnader kommer att bli i verksamheterna vid implementering av de 
mål och riktlinjer som motionen avser ska tas fram.  
 

Beslutsunderlag 
Svar på motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-09 § 73 om inkomna motioner och 
medborgarförslag 
Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (V) 



 
 
 

Vår ref: Kajsa Montan 
Kanslichef/kommunjurist 
Datum: 2022-10-04 
Dnr: KS/2022:216 

 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Robin Kaas (V)    
Servicesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Svar på motion 
Motion 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Carita Brovall    Kajsa Montan 
Sektionschef    Kanslichef/kommunjurist 



Vänsterpartiet Tranemo 

 
 

Motion till kommunfullmäktige 
Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har Sverige fem så 
kallade nationella minoriteter. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Sverige har enligt samma lag fem minoritetsspråk; dessa är jiddisch, romani chib, samiska, 
finska och meänkieli. Dessa fem nationella minoriteter och fem nationella minoritetsspråk är 
enligt minoritetslagen en del av det svenska kulturarvet och medlemmar av dessa minoriteter 
ska bland annat ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur. Minoriteterna ska också 
ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem, och barns rättigheter till sitt språk och sin 
kultur är särskilt viktiga. Kommuner och regioner har också en skyldighet att informera de 
nationella minoriteterna om deras rättigheter. Detta är vad som brukar kallas för lagens 
grundskydd.  

I minoritetslagen finns också ett krav på regioner och kommuner att ta fram mål och riktlinjer 
för sitt minoritetspolitiska arbete. I Tranemo kommun finns inga sådana här mål, trots att 
exempelvis kommunen i sin nutidshistoria haft en omfattande arbetskraftsinvandring från 
Finland och att många av kommunens invånare pratar finska som sitt modersmål.  

Tranemo kommun bör därför se över sitt arbete med de nationella minoriteterna och i samråd 
med lämpliga representanter arbeta fram mål och riktlinjer för det här arbetet, för att börja 
uppfylla minoritetslagens grundskydd. Ett dokument som konkretiserar kommunens 
ambitioner inom det här området med minoriteternas synpunkter som utgångsläge skulle vara 
ett viktigt första steg.  

 

 

Vänsterpartiet föreslår  

1. Förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med de nationella minoriteterna ta fram 
förslag på mål och riktlinjer för Tranemo kommuns minoritetspolitiska arbete. 

 

 

 

Robin Kaas (V) 
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§ 73 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:214, 
KS/2022:216, KS/2022:243 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen om att medborgarförslag inkommit och av presidiet 

remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
• Noterar informationen om att motion 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. 
Lena Sundqvist har lämnat ett medborgarförslag om vattengympa för pensionärer i Tranemo 
kommun. 
Emma Nyberg har lämnat ett medborgarförslag om mer fritidsaktiviteter för barn i alla 
åldrar i Tranemo kommun. 
 
Av kommunallagen framgår att ledamot får väcka ärenden i fullmäktige genom en motion. 
Robin Kaas (V) har lämnat en motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete i 
Tranemo kommun. 

Beslutsunderlag 
KS/2022:214 Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer  
KS/2022:216 Motion om mål och riktlinjer minoritetspolitiskt arbete 
KS/2022:243 Medborgarförslag om mer fritidsaktiveter för barn i alla åldrar. 

Föredragning och debatt 
Robin Kaas (V) föredrar sin motion. 

Beslutet skickas till 
Stratsys 
TPB 

Status 
Pågående 
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§ 254 Detaljplan Gudarp 39:1 Ljungsnäs samt begäran om planbesked - 
Tranemo Gudarp 39:1 Ljungsnäs KS/2020:399 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Tecknar avtal om markanvisning för del av Gudarp 39:1 med Tranemo Grus och 

Betong, avtalstid 2 år (24 månader).   

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

Ärendet 
Tranemo Grus och Betong AB har kontaktat Samhällssektionen i syfte att uppföra ett 
industriområde på fastigheten del av Gudarp 39:1 (enligt planavtal Gudarp 3:39). Området 
är i gällande Översiktsplan Tranemo kommun 2010 utpekat för industriändamål.  

2021-01-28 beslutade Tranemo kommuns allmänna utskott att ge planenheten, Gislaved 
kommun i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten del av Gudarp 39:1. 

Avtalet syftar till att ange förutsättningar för överlåtelse av mark för iordningställande 
av industriområde och därmed jämförligt ändamål till bolaget. Markanvisningsavtalet 
innebär endast att förutsättning om att överlåtelse av fastigheten kan hända i framtiden. 

Bolaget har under 2021 inkommit med önskemål till Tranemo kommun om att få förvärva 
del av Gudarp 39:1 om ca 109 500 kvm. Bestämt pris är 35kr/kvm vilket resulterar i en 
slutsumma om 3 832 500kr. Priset avser enbart råmark med tuffa markförhållanden och 
kostsamma utredningar vilka samtliga bekostas av bolaget.  
 
Området består av naturmark, berg, skog, äng och betesmark. Bolaget har för avsikt att 
planlägga området för industriändamål och åtar sig att ta fram och bekosta en ny detaljplan 
för området. Syftet med markförvärvet är att möjliggöra för fler företag att etablera sig i 
Tranemo samt att säkerställa Bolagets möjligheter att växa. 
 

Förvaltningen föreslår att teckna avtal för markanvisning med Tranemo Grus och Betong. 

Barnkonventionen  
Denna markanvisning har ytterst liten påverkan på barnkonventionen då det rör sig om ett 
industriområde som ligger utanför samhället där det saknas naturliga anledningar för barn 
att vistas. 
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Ekonomisk påverkan 
Detta är ett mycket bra tillfälle att få attraktiv industrimark detaljplanerad. Detaljplanen 
bekostas av uppdragsgivaren som har för avsikt att förvärva ca hälften av den ytan som 
planeras som J (industri) av Tranemo Kommun. Den andra halvan som detaljplaneras som J 
(industri) äger Tranemo Kommun rätt att avyttra enligt egna önskemål. Detaljplanerad mark 
har ett högre värde än råmark vilket innebär att ytan som Tranemo Grus och Betong ej 
förvärvar får en direkt värdeökning. 

Tecknandet av markanvisningsavtalet ger en handpenning om 50 000kr från Tranemo Grus 
och Betong, vilket tillfaller Tranemo kommun vid eventuell återgång.  

Tranemo Kommun kommer att behöva bekosta infrastruktur till fastigheterna. Denna 
kostnad kommer att uppskattas för att sedan vävas in i pris vid försäljning av mark. Faktura 
för VA debiteras när den nya fastighetsägaren tillträder. 

Beslutsunderlag 
AU §150, 2022-10-20 
Tjänsteskrivelse 2022-09-12 
Markanvisningsavtal del av Gudarp 39.1 
Bilaga 1. markerar del av Gudarp 39:1 gällande för markanvisningsavtal 
Bilaga 2, Preliminär detaljplan 

Föredragning och debatt 
Mark- och exploateringsingenjör Olle Ekberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Planenheten i Gislaved 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-10-20 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 150 Detaljplan Gudarp 39:1 Ljungsnäs samt begäran om planbesked - 
Tranemo Gudarp 39:1 Ljungsnäs KS/2020:399 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Tecknar avtal om markanvisning för del av Gudarp 39:1 med Tranemo Grus och 
Betong, avtalstid 2 år (24 månader).   

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

Ärendet 
Tranemo Grus och Betong AB har kontaktat Samhällssektionen i syfte att uppföra ett 
industriområde på fastigheten del av Gudarp 39:1 (enligt planavtal Gudarp 3:39). Området 
är i gällande Översiktsplan Tranemo kommun 2010 utpekat för industriändamål.  

2021-01-28 beslutade Tranemo kommuns allmänna utskott att ge planenheten, Gislaved 
kommun i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten del av Gudarp 39:1. 

Avtalet syftar till att ange förutsättningar för överlåtelse av mark för iordningställande 
av industriområde och därmed jämförligt ändamål till bolaget. Markanvisningsavtalet 
innebär endast att förutsättning om att överlåtelse av fastigheten kan hända i framtiden. 

Bolaget har under 2021 inkommit med önskemål till Tranemo kommun om att få förvärva 
del av Gudarp 39:1 om ca 109 500 kvm. Bestämt pris är 35kr/kvm vilket resulterar i en 
slutsumma om 3 832 500kr. Priset avser enbart råmark med tuffa markförhållanden och 
kostsamma utredningar vilka samtliga bekostas av bolaget.  
 
Området består av naturmark, berg, skog, äng och betesmark. Bolaget har för avsikt att 
planlägga området för industriändamål och åtar sig att ta fram och bekosta en ny detaljplan 
för området. Syftet med markförvärvet är att möjliggöra för fler företag att etablera sig i 
Tranemo samt att säkerställa Bolagets möjligheter att växa. 
 

Förvaltningen föreslår att teckna avtal för markanvisning med Tranemo Grus och Betong. 

Barnkonventionen  
Denna markanvisning har ytterst liten påverkan på barnkonventionen då det rör sig om ett 
industriområde som ligger utanför samhället där det saknas naturliga anledningar för barn 
att vistas. 
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Ekonomisk påverkan 

Detta är ett mycket bra tillfälle att få attraktiv industrimark detaljplanerad. Detaljplanen 
bekostas av uppdragsgivaren som har för avsikt att förvärva ca hälften av den ytan som 
planeras som J (industri) av Tranemo Kommun. Den andra halvan som detaljplaneras som J 
(industri) äger Tranemo Kommun rätt att avyttra enligt egna önskemål. Detaljplanerad 
mark har ett högre värde än råmark vilket innebär att ytan som Tranemo Grus och Betong ej 
förvärvar får en direkt värdeökning. 

Tecknandet av markanvisningsavtalet ger en handpenning om 50 000kr från Tranemo Grus 
och Betong, vilket tillfaller Tranemo kommun vid eventuell återgång.  

Tranemo Kommun kommer att behöva bekosta infrastruktur till fastigheterna. Denna 
kostnad kommer att uppskattas för att sedan vävas in i pris vid försäljning av mark. Faktura 
för VA debiteras när den nya fastighetsägaren tillträder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-12 
Markanvisningsavtal del av Gudarp 39.1 
Bilaga 1. markerar del av Gudarp 39:1 gällande för markanvisningsavtal 

Bilaga 2, Preliminär detaljplan 
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Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Samhällssektionen 
Planenheten i Gislaved 
Ekonomifunktionen 
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Status  
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse om markanvisning för del av Gudarp 
39:1 

Förslag till beslut 
• Tecknar avtal om markanvisning för del av Gudarp 39:1 med Tranemo 

Grus och Betong, avtalstid 2 år (24 månader).   

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

Ärendet 
Tranemo Grus och Betong AB har kontaktat förvaltningen i syfte att uppföra ett 
industriområde på fastigheten del av Gudarp 39:1 (enligt planavtal Gudarp 3:39). 
Området är i gällande Översiktsplan Tranemo kommun 2010 utpekat för 
industriändamål.  

2021-01-28 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott i Tranemo 
kommun att ge planenheten, Gislaved kommun i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för fastigheten del av Gudarp 39:1. 

Avtalet syftar till att ange förutsättningar för överlåtelse av mark för 
iordningställande av industriområde och därmed jämförligt ändamål till 
bolaget. Markanvisningsavtalet innebär endast att förutsättning om att 
överlåtelse av fastigheten kan ske i framtiden. 

Bolaget har under 2021 inkommit med önskemål till Tranemo kommun om att få 
förvärva del av Gudarp 39:1 om ca 109 500 kvm. Bestämt pris är 35kr/kvm vilket 
resulterar i en slutsumma om 3 832 500kr. Priset avser enbart råmark med tuffa 
markförhållanden och kostsamma utredningar vilka samtliga bekostas av 
bolaget.  
 
Området består av naturmark, berg, skog, äng och betesmark. Bolaget har för 
avsikt att planlägga området för industriändamål och åtar sig att ta fram och 
bekosta en ny detaljplan för området. Syftet med markförvärvet är att möjliggöra 



 
 
 
för fler företag att etablera sig i Tranemo samt att säkerställa Bolagets möjligheter 
att växa. 
Förvaltningen föreslår att teckna avtal för markanvisning med Tranemo Grus och 
Betong. 

Barnkonventionen  

Denna markanvisning har ytterst liten påverkan då det rör sig om ett 
industriområde som ligger utanför samhället där det saknas naturliga 
anledningar för barn att vistas. 

Ekonomisk påverkan 

Detta är ett mycket bra tillfälle att få attraktiv industrimark detaljplanerad. 
Detaljplanen bekostas av uppdragsgivaren som har för avsikt att förvärva ca 
hälften av den ytan som planeras som J (industri) av Tranemo Kommun. Den 
andra halvan som detaljplaneras som J (industri) äger Tranemo Kommun rätt att 
avyttra enligt egna önskemål. Detaljplanerad mark har ett högre värde än råmark 
vilket innebär att ytan som Tranemo Grus och Betong ej förvärvar får en direkt 
värdeökning. 

Tecknandet av markanvisningsavtalet ger en handpenning om 50 000kr från 
Tranemo Grus och Betong, vilket tillfaller Tranemo kommun vid eventuell 
återgång.  

Tranemo Kommun kommer att behöva bekosta infrastruktur till fastigheterna. 
Denna kostnad kommer att uppskattas för att sedan vävas in i pris vid 
försäljning av mark. Faktura för VA debiteras när den nya fastighetsägaren 
tillträder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-12 
Markanvisningsavtal del av Gudarp 39.1 
Bilaga 1. markerar del av Gudarp 39:1 gällande för markanvisningsavtal 

Bilaga 2, Preliminär detaljplan 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Planenheten i Gislaved 

Ekonomifunktionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Olle Ekberg 

Sektionschef    Exploateringsingenjör 
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Markanvisningsavtal 

 

PART 

(nedan kallad 

kommunen) 

 

 Tranemo Kommun (212000–1462) 

Storgatan 26 

514 80 Tranemo 

Kontaktperson  Olle Ekberg 

Telefon  0325-57 60 00 

E-postadress  olle.ekberg@tranemo.se   

 

PART 

(nedan kallad bolaget) 

 Tranemo Grus & Betong AB  (556312-2638) 

Jönköpingsvägen 4 

514 33 Tranemo 

 

Kontaktperson  Marcus Gustafsson 

Telefon  0325- 188 22 

E-postadress  markus@tgb.nu   

 

 

*Parafering: Varje sida i detta avtal skall signeras.  

 

Exploateringsområdet: Del av Gudarp 39:1 i Ljungsnäs, enligt bilaga 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:olle.ekberg@tranemo.se
mailto:markus@tgb.nu
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1. Ombud 
Kommunens ombud är Olle Ekberg, Mark och Exploateringsingenjör på 

Samhällssektionen i Tranemo. 

 

Bolagets ombud är Markus Gustavsson. Ombudet har behörighet att 

företräda bolaget i alla frågor som gäller markanvisningsavtalet och att träffa 

erforderliga överenskommelser.  
 

2. Syfte och bakgrund 
Tranemo Grus och Betong AB har kontaktat Samhällssektionen i syfte att 

uppföra ett industriområde på fastigheten del av Gudarp 39:1 Ljungsnäs (enligt 

planavtal gudarp 3:39 i Ljungsnäs). Området är i gällande Översiktsplan 

Tranemo kommun 2009 utpekat för industriändamål.  

2021-01-28 beslutade Tranemo kommuns allmänna utskott att ge 

planenheten, Gislaved kommun i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 

fastigheten del av Gudarp 39:1 Ljungsnäs. 

 

Bolaget kom under 2021 med önskemål till Tranemo kommun om att få förvärva 

del av Gudarp 39.1 om ca 109 500 kvm. Området består av naturmark, berg, 

skog, äng och betesmark. Bolaget har för avsikt att 

planlägga området för industriändamål och åtar sig att ta fram och bekosta en ny 

detaljplan för området. Syftet med markförvärvet är att möjliggöra för fler 

företag att etablera sig i Tranemo samt att säkerställa Bolagets möjligheter att 

växa. 

 

Detta avtal syftar till att ange förutsättningar för överlåtelse av mark för 

iordningställande av industriområde och därmed jämförligt ändamål till 

bolaget. Innehavaren av rätten till markanvisningsavtalet enligt detta avtal är 

fullt medveten om att markanvisningsavtalet saknar bindande 

överlåtelseförklaring som kan ligga till grund för en äganderättsövergång. 

Markanvisningsavtalet innebär endast att förutsättning om att överlåtelse av 

fastigheten kan hända i framtiden. 

 

3. Markanvisning och område 

Kommunen anvisar del av fastighet Gudarp 39:1 till Bolaget på de villkor som 

framgår i detta avtal. Del av fastigheten Gudarp 39.1 är belägen enligt markerad 

karta, se bilaga 1.  
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Denna markanvisning innebär att Bolaget, fram till och med 2024-06-29 har 

ensamrätt att förbereda exploatering av området samt förhandla med 

kommunen om förvärv av del av fastigheten Gudarp 39:1.  

 

Förlängning av markanvisningen kan medges under förutsättning att båda 

parter är överens.  

 

Exploateringsområdet omfattas av en kommande detaljplan som beräknas antas 

och vinna laga kraft under första kvartalet 2023. Kommunen reserverar sig för 

förskjutning i tid. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

 

Detta avtal ligger till grund för ansökan om avstyckning och avtal om 

överlåtelse gällande del av fastigheten Gudarp 39:1. 

 

4. Avgift för markanvisning 

Bolaget ska till kommunen erlägga en avgift för markanvisningen om 

femtiotusen/50 000/kronor. Avgiften insättes på BG 5691-4047 och märkes med 

9380 Gudarp 39:1. Avgiften ska erläggas senast 14 dagar efter att detta avtal om 

markanvisning ingåtts. Om avtal om överlåtelse upprättas senast, 2024-06-29, får 

Bolaget tillgodoräknas sig erlagd avgift vid betalning av köpeskilling.  

 

Försening av tillträdet som beror på fastighetsbildning eller andra erforderliga 

myndighetsbeslut påverkar inte rätten till återbetalning av avgiften för 

markanvisningen. Om markanvisningen avträdes utan att ersättas med avtal om 

överlåtelse av mark så återbetalas inte erlagd avgift för markanvisning. 

 

5. Avtalets Upphörande 

Detta avtal om markanvisning upphör att gälla när avtal om överlåtelse av mark 

upprättas. 

 

Upprättat avtal om överlåtelse av mark innebär att Bolaget ska förvärva 

avgränsat markområde för iordningställande av industrimark. Avtalet som 

reglerar överlåtelse av mark kommer gå i linje med den nya detaljplanen som ska 

antas. 
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6. Fastighetens skick 

Del av Gudarp 39:1 överlåts i det skick den är på dagen då detta 

markanvisningsavtal ingås om inte annat överenskommits. 

 

7. Friskrivning 

Bolaget har beretts tillfälle att undersöka del av Gudarp 39:1 enligt bilaga och 

i övrigt alla förhållanden som rör området. Bolaget förklarar sig härmed 

godta del av Gudarp 39:1 enligt bilaga samt områdets skick och avstår med 

bindande verkan från alla anspråk mot Tranemo Kommun på grund av fel 

eller brister inom del av Gudarp 39:1 och område. Parterna är medvetna om 

och har fullgjort sin undersöknings respektive upplysningsplikt enligt kap 4 

§19 JB. 

 

8. Fastighetsbildning 

Erforderlig fastighetsbildning för tillskapandet av fastigheter för respektive 

ändamål kommer att bekostas av Bolaget. Tranemo kommun ansvarar för 

ansökan. Bolaget biträder ansökan om fastighetsbildning genom att underteckna 

detta kontrakt.  

Genom framtagandet av ny detaljplan görs den slutliga avgränsningen av 

fastigheterna. Kommunen och Bolaget är skyldiga att godkänna sådan jämkning i 

områdets areal som uppkommer vid blivande fastighetsbildning.   

 

En detaljplan är under arbete och har ej ännu vunnit laga kraft 

Detaljplanen beräknas vinna lagakraft första kvartalet 2023. Markområdets 

avgränsning och användning fastställd i preliminär detaljplan, se bilaga 2. 

 

9. Grundläggande villkor 
För markanvisningen och för exploateringen av fastigheten gäller följande 

grundläggande villkor: 

• En långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska eftersträvas för Bolagets 

byggnation. Det innebär att byggproduktionen planeras för miljöanpassat 

genomförande, att byggnadernas drift är energi- och resurseffektiv, att 
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god innemiljö skapas från byggnaderna via medvetna miljöval med låga 

emissioner samt att den totala påverkan på miljön från byggnaderna och 

ingående material blir låg. 

10. Bygg-, anläggningskostnader och ansvarsfördelning 

• Bolaget ska stå kostnaderna för utrednings- och 

undersökningskostnader omfattande geoteknik i den omfattning 

som krävs för avsedd markanvändning. 

Övriga erforderliga utrednings- och projekteringskostnader 

bekostas också av Bolaget. 

Bolaget har fram till och med 2023-12-20 tillfälle att utföra de 

utredningar och undersökningar av fastigheten som Bolaget finner 

lämpliga. 

Om det senast på 2023-12-20 framkommit något i markens 

geotekniska beskaffenhet som Bolaget inte anser sig kunna 

acceptera, äger Bolaget senast 2023-12-20 utan kostnad, skadestånd 

eller annan ersättning eller påföljd häva köpet. Bolaget ska till 

säljaren senast på 2023-12-15 skriftligen redogöra för framkommen 

geoteknisk olägenhet. 

 

• Bolaget ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggnings- 

åtgärder inom den blivande kvartersmarken. 

 

• Bolaget ansvarar för och bekostar anslutningsavgifter för VA, el, fiber 

m.m. enligt gällande taxa hos respektive ansvarig verksamhet. 

Respektive verksamhetsutövare anvisar förbindelsepunkt för 

allmänna ledningar till blivande fastighet. 

 

• Kommunen har inte planer på att anlägga fjärrvärme i området. 

 

• Bolaget ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av alla 

erforderliga anpassningar i exploateringsområdets gräns för 

funktionell anslutning till allmän platsmark eller annan omgivande 

mark. 

• Bolaget bekostar gatubyggnadsavgift enligt gällande års priser. 

 

• Parkering ska lösas inom exploateringsområdet (kvartersmarken) enligt 

gällande parkeringsnorm.  
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• Kommunen ansvarar för projektering och genomförande av de åtgärder 

som måste utföras på allmän platsmark till följd av exploateringen. 

 

• För eldistributionsanläggningar med tillhörande transformatorstation, 

serviser fram till tomtgräns och skåp ansvarar Vattenfall AB.  

El- och teleledningar kommer att finnas framdraget i angränsande gator, 

dit den tillkommande bebyggelsen på fastigheten förutsätts kunna 

anslutas. 

 

11. Natur, vegetation och kulturvärden 

I exploateringsområdets omedelbara närhet finns skyddsvärd natur samt 

områden med ett högt kulturvärde som ska bevaras och inte skadas i samband 

med eller inför exploatering.  

Bolaget ansvarar för att natur-, skog och skyddsområden samt annan vegetation 

utanför området inte skadas under den tid som exploateringen genomförs. 

 

12. Allmän platsmark 

Kommunen ansvarar för utbyggnad, skötsel och underhåll av gator, 

gatubelysning, trottoarer, GCM-vägar, grönytor och naturmark på allmän 

platsmark enligt gällande detaljplan.  

 

Bolaget ska dock svara för och bekosta projektering samt genomförande av de 

återställande- och anslutningsarbetena, som måste göras i allmän platsmark 

invid den blivande kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och 

anläggningsarbeten på den blivande kvartersmarken. Genomförandet av dessa 

åtgärder görs i samråd med kommunen. 

 

 

13. Allmänna VA-anläggningar och dagvatten 

Kommunen ska svara för projektering och byggande av allmänna VA-

anläggningar inom planområdet och upprättar/anvisar förbindelsepunkt.  



  

 

 

 

7 (9)  

Den blivande bebyggelsen på fastigheterna ansluts till det kommunala VA-nätet 

(inklusive dagvattenanslutning). Anslutningen till kommunens vatten- och 

spillvatten ledningar kommer finnas i angränsande gata. Innan exploatering 

påbörjas ska samråd ske med kommunens VA-enhet. 

 

Bolaget utför och bekostar nödvändiga åtgärder inom fastigheten för dagvattnets 

omhändertagande och avledning. Dagvatten leds till kommunala 

dagvattenledningar som finns i angränsade gator och allmän platsmark.  

 

Bolaget kan komma att behöva ha beredskap för att dagvatten fördröjs på 

kvartersmark.  

 

Innan exploatering påbörjas ska samråd ske med kommunens VA-enhet. 

 

14. Köpeskilling vid överlåtelse av mark 
 

Vid försäljning av marken baseras köpeskillingen på den totala 

exploateringsytan enligt plan.  

 

Överlåtelse av mark sker till ett pris om 35 kr/kvm. 

 

Köpeskilling enligt ovan ska revideras i förhållande till den faktiska 

exploateringsytan som fastställs av Lantmäteriet. För det fall lantmäterienheten 

medger en större exploateringsyta än som följer av detaljplanen, ska köpeskilling 

enligt ovan beräknas utifrån den större exploateringsytan. Om lantmäteriet 

medger en mindre exploateringsyta ska köpeskillingen sänkas utifrån den 

mindre exploateringsytan.  

 

Tillkommande kostnader utöver köpeskilling:  

 

1. VA-anläggningsavgift enligt gällande taxa.   

 

2. Gatubyggnadsavgift enligt gällande taxa.   
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Kommunen ska till Bolaget, med äganderätt, överlåta fastigheten efter 

fastighetsbildning. Parterna ska teckna ett avtal om överlåtelse av mark som 

reglerar överlåtelsen. Avtalet ska godkännas genom beslut i kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelsen. Beslutet ska vinna laga kraft.  

Om Bolaget och kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för 

överlåtelsen av fastigheterna äger kommunen rätt att återta markanvisningen 

utan någon rätt till ersättning till Bolaget. 

 

15. Förbehåll vid överlåtelse till ny ägare 

Markanvisningsavtalet får inte utan kommunens skriftliga medgivande 

överlåtas. Detta gäller även överlåtelse till närstående bolag.  

Med kommunens skriftliga medgivande får markanvisningsavtalet överlåtas till 

ny ägare under förutsättning att det finns ett bindande avtal mellan den nya 

ägaren och Bolaget avseende uppförande av bebyggelse inom fastigheten.  

Vid överlåtelse av markanvisningsavtalet till ny ägare utan skriftliga 

medgivande (enligt stycket ovan) kvarstår Bolaget i första hand som ansvarig 

part för exploateringens genomförande enligt markanvisningsavtalet gentemot 

kommunen.  

 

16. Särskilda bestämmelser/villkor 

Att detaljplanen antas av Tranemo kommun och att detaljplanen vinner laga 

kraft. Om så inte sker är detta avtal förfallet i sin helhet och utan rätt till 

ersättning för någondera part. Erlagd avgift för markanvisning återbetalas till 

Bolaget.  

 

Att bygglov och starbesked beviljas. Nekas bygglov och/eller startbesked och 

bolaget ej väljer att överklaga det beslutet så upphör avtalet att gälla utan 

ekonomiska konsekvenser för någondera part. Vardera parten står för sina 

kostnader. Erlagd avgift för markanvisning återbetalas till Bolaget. 
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Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar av vilka 

parterna tagit vari sitt exemplar 

 

 

Kommunens underskrift 

 

 __________________         __________________ 

  Ort och datum         Ort och datum  

 

 

 

  __________________                __________________ 

  Driton Bilalli                             Carita Brovall 

   

Kommunstyrelsens                  Kommunchef                                                                           

ordförande  

   

Bolagets underskrift  

   

  _______________________ 

Ort och datum 

 

   

 

_______________________   

  Marcus Gustafsson  

 

 

 

Bilaga 1, markerar del av Gudarp 39:1 gällande för markanvisningsavtal 

Bilaga 2, Preliminär detaljplan 
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§ 255 Uppföljning  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
KS/2022:236 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner uppföljning 1 av bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo 2022.  

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 
Bygg- och miljönämnden Gislaved och Tranemo presenterar i uppföljning 1 2022 för den 
gemensamma nämnden att verksamheten fungerar bra trots olika typer av utmaningar. Av 
den sammantagna bedömningen i uppföljningen framgår det att det fortfarande är ”svårt att 
hitta rätt kompetens och erfarenhet för att komplettera personalgruppen. Osäkerheten i 
omvärlden innebär en utmaning för den ekonomiska prognosen. Pandemin försvårat 
planeringen av verksamheten. Nämnden har trots detta en god kontroll över ekonomi och 
verksamheten. Faktorer som bidrar till detta är ett stort engagemang från medarbetare och 
gott samarbete med övriga förvaltningar och stödfunktioner. Grunduppdraget beräknas 
uppfyllas på ett mycket bra sätt med god service. Läget är under kontroll”. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsanalytiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
AU §45, 2022-10-04 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 
Nämndbeslut uppföljning 1- 2022 Bygg och miljönämnden BM 2022.7 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-07 
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Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 145 Uppföljning  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
KS/2022:236 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner uppföljning 1 av bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo 2022.  

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 
Bygg- och miljönämnden Gislaved och Tranemo presenterar i uppföljning 1 2022 för den 
gemensamma nämnden att verksamheten fungerar bra trots olika typer av utmaningar. Av 
den sammantagna bedömningen i uppföljningen framgår det att det fortfarande är ”svårt att 
hitta rätt kompetens och erfarenhet för att komplettera personalgruppen. Osäkerheten i 
omvärlden innebär en utmaning för den ekonomiska prognosen. Pandemin försvårat 
planeringen av verksamheten. Nämnden har trots detta en god kontroll över ekonomi och 
verksamheten. Faktorer som bidrar till detta är ett stort engagemang från medarbetare och 
gott samarbete med övriga förvaltningar och stödfunktioner. Grunduppdraget beräknas 
uppfyllas på ett mycket bra sätt med god service. Läget är under kontroll”. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsanalytiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 
Nämndbeslut uppföljning 1- 2022 Bygg och miljönämnden BM 2022.7 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-10-04 
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Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Manda Schillerås 
Verksamhetschef 
Datum: 2022-09-06 
Dnr: KS/2022:236 
 
 

Tjänsteskrivelse om uppföljning av bygg och miljö 
2022 

Förslag till beslut 
• Godkänner uppföljning 1 av bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo 

2022.  

 
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 
Bygg- och miljönämnden Gislaved och Tranemo presenterar i uppföljning 1 2022 
för den gemensamma nämnden att verksamheten fungerar bra trots olika typer 
av utmaningar. Av den sammantagna bedömningen i uppföljningen framgår det 
att det fortfarande är ”svårt att hitta rätt kompetens och erfarenhet för att 
komplettera personalgruppen. Osäkerheten i omvärlden innebär en utmaning för 
den ekonomiska prognosen. Pandemin har försvårat planeringen av 
verksamheten. Nämnden har trots detta en god kontroll över ekonomi och 
verksamheten. Faktorer som bidrar till detta är ett stort engagemang från 
medarbetare och gott samarbete med övriga förvaltningar och stödfunktioner. 
Grunduppdraget beräknas uppfyllas på ett mycket bra sätt med god service. 
Läget är under kontroll”. 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsanalytiskt perspektiv.  



 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 

Nämndbeslut uppföljning 1- 2022 Bygg och miljönämnden BM 2022.7 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige. 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Manda Schillerås 

Sektionschef    Verksamhetschef 



 

Uppföljning 1 - 2022 - Nämnd 

Bygg- och miljönämnden 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljning 1 - 2022 - Nämnd 2(9) 

Innehållsförteckning 

1 Nämndens grunduppdrag ............................................................................ 3 

1.1 Uppföljning - Välfärd och service .................................................................... 3 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer .................................................................................. 4 

2 Ekonomi ........................................................................................................... 7 

2.1 Uppföljning ........................................................................................................... 7 

3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och effekter i 
verksamheten ................................................................................................. 9 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljning 1 - 2022 - Nämnd 3(9) 

1 Nämndens grunduppdrag 

1.1 Uppföljning - Välfärd och service 

Målgrupp 

Nämnden och förvaltningen har haft fortsatt extra fokus på målgruppens behov och krav på 
effektivitet, god service och tillgänglighet. 

Bygg- och miljöförvaltningen jobbar efter principen - 1/information 2/rådgivning 3/prövning. 
De tre olika delarna är lika viktiga och medborgarens intresse står alltid i fokus i vår handläggning. 

Förvaltningen har under våren fått anpassa verksamheten till rådande omständigheter och till 
Pandemin. Det har inneburit att tillgängligheten har fått upprätthållas så mycket som möjligt via 
telefon och andra digitala verktyg och att vi valt bort sammankomster som kan lösas på annat sätt. 
Det finns en utbredd acceptans från medborgarna. Användandet av digitala hjälpmedel fått en rejäl 
skjuts framåt och på sikt kommer detta innebära tidsbesparingar samtidigt som man kan erbjuda en 
mer utvecklad digital kontakt med medborgarna. 

Medarbetare 

Kunskapsnivån är hög och det finns goda förutsättningar för kunskapsöverföring till nya medarbetare 
genom bra introduktioner. Stämningen på förvaltningen är bra men vissa insatser kommer även att 
krävas under året för att ytterligare förbättra arbetsmiljön då det finns många nyanställda. Den goda 
responsen vi får från verksamhetsägare och medborgare i båda kommunerna upplevs som 
motiverande. 

Förvaltningen jobbar aktivt med värdegrundsarbete och är överens om att vi ska vara en medveten 
arbetsgrupp som förstår den dynamik som kan uppstå i grupp samt fångar möjligheterna i eventuella 
konflikter. 

Distansarbetet har påverkat/ påverkar medarbetare på olika sätt, vi träffar de medarbetare som 
arbetar på distans dagligen via digitala möten för att upprätthålla kontakt. Även individuella samtal 
förs regelbundet. I huvudsak mår personalen bra. 

Verksamhet 

Pandemin har inneburit att förvaltningen har satts på prov och vi kan trots detta konstatera att vi har 
lyckats upprätthålla och också utveckla en väl fungerande verksamhet med god service till 
allmänheten. 

Det finns ett stort problem med att rekrytera behörig personal till alla våra yrkesgrupper. Detta är 
ett problem för verksamheten. 

Arbetet med att skapa fler processer med RPA-teknik pågår. 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljning 1 - 2022 - Nämnd 4(9) 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 God tillsyn 

Beskrivning 

God tillsyn ur målgruppens perspektiv-  
Ge god service som för oss betyder att vi har ett professionellt och respektfullt bemötande samt är 
tillgängliga för dom vi är till för genom god tillsyn som innehåller rådgivning, vägledning och prövning. 

Verksamhetsområde BM 

 

Kommentar 

Det finns en god kunskap om lagstiftningen, praxis, tekniska frågor och genomförande på 
förvaltningen. 

Nya medarbetare följer nu en introduktionsplan med utsedd kollega som har huvudansvaret för 
introduktionen. Nya medarbetare handlägger och bereder beslut till mer erfarna kollegor som 
signerar efter kontroll av beslutets riktighet. På så vis skapas en trygg start i den nya rollen och vi 
kvalitetssäkrar de beslut som lämnar förvaltningen. 

En stor del av förvaltningens huvudprocesser är utformade för att säkerställa likvärdig och rättssäker 
bedömning av ansökningar. Interna rutiner utöver de lagstyrda processerna grundar sig på etablerade 
arbetssätt och vägledning till stöd för handläggningen från andra myndigheter och rättskällor. Vidare 
följer förvaltningen upp utgången av överprövade ärenden ihop med övrig uppföljning i Stratsys och 
veckovisa avstämningar på enhetsnivå av enhetschef för att den operativa verksamheten ska bedrivas 
så likvärdigt som möjligt. 

Den planerade tillsynen har inte utförts helt enligt planen 2021, detta kommer att arbetas in under 
2022. Det har saknats en del personal på grund av sjukskrivningar och uppsägningar samt att antalet 
miljöhandläggartjänster har utökats. 10 personer har rekryterats under 2021, vilket gör att det 
fortfarande pågår en hel del introduktionsarbete. Till detta kan läggas att det fortfarande finns vakanta 
tjänster som behöver besättas. 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan. 

1.2.1.2 Rättssäker och effektfull handläggning 

Beskrivning 

Rättssäker och effektfull handläggning ur målgruppens perspektiv. Alla ska behandlas lika inför lagen 
och handläggningen ska ske så snabbt som möjligt och åstadkomma resultat som är hållbara. 

Verksamhetsområde BM 

 

Kommentar 

En stor del av förvaltningens huvudprocesser är utformade för att säkerställa likvärdig och rättssäker 
bedömning av ansökningar. Interna rutiner utöver de lagstyrda processerna grundar sig på etablerade 
arbetssätt och vägledning till stöd för handläggningen från andra myndigheter och rättskällor. Det 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljning 1 - 2022 - Nämnd 5(9) 

finns en god kunskap om lagstiftningen, praxis, tekniska frågor och genomförande på förvaltningen. Vi 
har fått respons på att överklagade ärenden där nämndens beslut håller, det visar att tillämpningen av 
lagstiftningen sker på ett bra sätt. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 God tillsyn 

Beskrivning 

God tillsyn - Vi genomför den goda tillsynen med ett klokt arbetssätt. Genom att vi har en sund 
arbetskultur, logisk struktur på processer och rutiner.  För att vi vet medborgarens/näringslivets 
behov , kan vårt grunduppdrag och förstår hur vi prövar ansökningar och handlägger anmälningar 
snabbt, enkelt och effektfullt utan avkall på rättssäkerhet som grundar sig på relevant lagstiftning. 

Verksamhetsområde BM 

 

Kommentar 

Vi försöker hantera all tillsyn men särskilt de mindre ärendena genom att praktisera vår 
"rättelsetrappa" där vi inledningsvis tar personlig kontakt och försöker inleda en dialog med 
fastighetsägaren/ verksamhetsutövaren. Verkningsgraden på denna hantering bedöms som fortsatt 
god. Viktigt att känna till är att ej regelstyrda processer (dialog) också innebär mer uppföljning, 
platsbesök, möten m.m. 

Under delar av 2021 har tillsynsbesöken på miljöfarliga verksamheter och livsmedelsverksamheter 
prioriterats bort. Detta föra att inte belasta verksamhetsutövarna mer än nödvändigt men också för 
att inte utsätta personalen för onödig smittorisk. 

Förvaltningen har genom en omställning i arbetssätt och så kallad distanstillsyn utfört en hel del tillsyn 
trots rådande omständigheter. Under förra året fick förvaltningen en utökad roll som också fortsatt 
detta året genom den s.k. trängseltillsynen. 

Under 2021 hade förvaltningen planerat fortsatt arbete med uppföljande tillsyn av 
strandskyddsärenden i enlighet med tillsynsplanen och 2020 års planeringsdirektiv "tema vatten". 
Effekten genom information i media och webb har gett stort signalvärde vilket var ett av syftena med 
tillsynen. Men tillsynen har prioriterats bort på grund av en för stor ärendemängd. 
 
Förvaltningen har också haft ett antal tillsynsärenden där byggsanktionsavgift dömts ut. 

Sammantaget bedömer förvaltningen att vi trots uppehållet i de fysiska tillsynsbesöken upprätthållit 
en acceptabel nivå på vårt uppdrag. 

Verksamheten fortsätter att presentera grunduppdraget i olika sammanhang och tydliggöra rollen vid 
den goda tillsynen. 

1.2.2.2 Rättssäker och effektfull handläggning 

Beskrivning 

Prövningen ska ske på ett rättssäkert sätt - genom att tillämpa lagar och förordningar objektivt där 
alla är lika inför lagen. Samt övervaka att den lagstiftning som man anförtrotts som tillsynsmyndighet 
följs och därigenom bidra till att samhällets övergripande mål för miljön och hälsan uppnås. 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljning 1 - 2022 - Nämnd 6(9) 

Verksamhetsområde BM 

 

Kommentar 

Vi kan se att handläggningen av bygglov och anmälningsärenden både i Tranemo och Gislaved sker i 
huvudsak inom stipulerad tid. 

Genomsnittstiden för en detaljplan är 15 månader vilket med hänsyn till nämndsammanträden och 
övriga kommuner får anses som ett bra resultat. 

Det finns en god kunskap om lagstiftningen, praxis, tekniska frågor och genomförande på 
förvaltningen. 

Ett antal överklagande ärenden där nämndens beslut håller visar att tillämpningen av lagstiftning sker 
på ett bra sätt. 

Resultatet av strandskyddstillsynen, där vi också granskat oss själva, visar på att vi behöver ta fram 
tydligare rutiner kring ärenden inom strandskydd samt förbättra och enhetliggöra beslutsunderlagen 
samt tillämpandet av villkor i beslut. 

Antalet överklagade ärenden är lågt, av de ärenden som överklagas ändras ytterst få av överinstans. 

Just det faktum att ytterst få ärenden överklagas ger en signal om att de som får besluten är nöjda/ 
förstår besluten. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Välmående medarbetare 

Beskrivning 

Arbetsplatsen ska vara anpassad efter varje individs förutsättningar. Det bör finnas god gemenskap på 
arbetsplatsen för att skapa en sund kultur med högt i tak där cheferna är lyhörda och engagerade. 

Verksamhetsområde BM 

 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

För att långsiktigt kunna utföra och planera verksamheten samt göra erfoderliga prioriteringar och 
omfördelningar krävs god prognossäkerhet. 

Verksamhetsområde BM 

 

Kommentar 

Bygg- och miljönämndens budget är till ca 50 % beroende av intäkter från i form av avgifter från de 
som använder våra tjänster. Intäkter är uppdelade både i fasta avgifter och avgifter från de tjänster 
som man efterfrågar efter behov. Budgetunderlaget inför samverkan var inte av den kvalite som ska 
eftersträvas. Det visar sig nu att nämnden inte får de intäkter som är förväntade inom miljö, däremot 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljning 1 - 2022 - Nämnd 7(9) 

stämmer de väldigt bra inom bygg. 

Arbetet med den ekonomiska uppföljningen har utvecklats och metoderna för att analysera det 
ekonomiska läget har förfinats, detta för att få korrekta budgetunderlag inför framtiden. 

Förvaltningen har bra kontroll på vilka intäkter som kommer från Tranemo och vilka som härrör från 
Gislaved. 

I år har införandet av det nya ekonomisystemet i Gislaved försvårat den ekonomiska uppföljningen 
och prognoserna. 

  

  

2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos 
U1 Utfall 31/8 Prognos 

U2 Utfall 31/12 

Avvikelse 
utfall 31/12 

mot 
budget 

Nettoresultat 14 248 +340     

       

Bruttoinvesteringar 100      

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

På grund av rekryteringsproblem är ett antal tjänster vakanta på miljöenheten vilket gör att 
personalkostnaderna varit lägre och verksamheten blir lidande. 

Delar av bygglovsavgifterna är en förskottsbetalning för arbete som förvaltningen gör under 
byggprocessen, detta innebär att förvaltningen har mycket arbete under året som inte resulterar i 
några intäkter. 

Nämndens resultat är starkt beroende av de stora vakansproblemen. 

  

2.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos 
U1 

Utfall 
31/8 

Prognos 
U2 

Prognos 
U3 

Utfall 
31/12 

Avvikelse 
utfall 
31/12 
mot 
budget 

800 - 804 Miljö- och 
byggförvaltningen& 
avd.stab 

4 466 0      

801 
Miljöavdelningen 3 554 -250      

802 Kart- och 
mätavdelningen 3 088 +240      

803 Bygg- och 
planavdelningen 3 140 +350      
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Summa 
Nettoresultat 14 248 340      

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Förutsatt att de externa intäkterna på Kart- och mätenheten följer budget för året så ser det just nu 
ut att bli ett överskott på 240tkr. Anledningen till överskottet beror bland annat på lägre 
personalkostnader under årets första månader på grund av sjukdomar. 

Om de externa intäkterna på Byggenheten följer budget för året så ser det just nu ut att bli ett 
överskott på 350tkr. Anledningen till överskottet beror på lägre personalkostnader under årets 
första månader på grund av vakanser. 

På grund av rekryteringsproblem på miljöenheten skrivs de förväntade intäkterna ner, det bedöms i 
nuläget inte som att vi kan utföra all planerad verksamhet under året.  

2.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall Datum 
färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

2.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall Datum 
färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 

2.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal U1 U2 U3 Utfall 
31/12 
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Bygg- och miljönämnden, Uppföljning 1 - 2022 - Nämnd 9(9) 

Kommentar nyckeltal 

3 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 
effekter i verksamheten 

Verksamheten fungerar mycket väl trots flera olika typer av utmaningar. Det är fortfarande svårt att 
hitta rätt kompetens och erfarenhet för att komplettera personalgruppen. Osäkerheten i omvärlden 
innebär en utmaning för den ekonomiska prognosen. Pandemin försvårat planeringen av 
verksamheten. Nämnden har trots detta en god kontroll över ekonomi och verksamheten. Faktorer 
som bidrar till detta är ett stort engagemang från medarbetare och gott samarbete med övriga 
förvaltningar och stödfunktioner. 

Grunduppdraget beräknas uppfyllas på ett mycket bra sätt med god service. Läget är under kontroll. 

Förväntad utveckling 

Pandemin och efterspelet kommer fortsätta påtvinga snabba omställningar i organisationen. Hur vi är 
tillgängliga för våra invånare och hur vi möter företagen ställer stora krav på verksamhetens förmåga 
att ställa om och ändra arbetssätt. Den tillsyn som skjutits på framtiden innebär en skuld som ska 
arbetas av under kommande år. 

Kommunövergripande kommer ett nytt HR-system implementeras.. 

Den översyn av kommunens förvaltningsorganisation som nu ska påbörjas kommer också kräva ett 
engagemang för att skapa delaktighet och förankring i arbetet med eventuella kommande förändringar 
i organisationsstrukturen. Vår tillitsbaserade styrning och ledning kommer prövas i detta 
sammanhang. 

Just nu pågår många utredningar som kan komma att utmynna i ändringar i både Plan och bygglagen 
och miljöbalken. Om ändringar genomförs kommer detta innebära förändringar för nämndens 
verksamhet. Exakt vad dessa förändringar kommer att bli är idag svårt att förutse. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-07 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 260 Sammanträdestider 2023 KS/2022:372 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner förslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige beslutar 
• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2023. Vid arbetet med att ta 
fram sammanträdestider har den vertikala dialogen, budgetprocessen, lovdagar samt 
kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 §17 ”Från ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens 
och kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.” tagits i beaktande.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
AU §147, 2022-10-20 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19 
Sammanträdestider 2023 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Samtliga kommunala bolag 
Gruppledare 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Sammanträdestider 2023 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-07 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 
 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-10-20 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 147 Sammanträdestider 2023 KS/2022:372 

Allmänna utskottets beslut 
• Godkänner föreslagna sammanträdestider för allmänna utskottet 2023. 

• I möjligast mån justera sammanträdesdagarna för budgetutskottet till onsdagar och 
torsdagar. 

• Se över om Tertialuppföljning 2 kan tidigareläggas. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänner förslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2023. Vid arbetet med att ta 
fram sammanträdestider har den vertikala dialogen, budgetprocessen, lovdagar samt 
kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 §17 ”Från ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens 
och kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.” tagits i beaktande.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19 
Sammanträdestider 2023 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-10-20 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
1e vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att justera sammanträdesdagarna för 
budgetutskottet till onsdagar och torsdagar, i möjligast mån. 
Haglund (C) yrkar även på att ge se över möjligheten att tidigarelägga tertialuppföljning 2. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkanden. Yrkandena 
bifalles. 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Samtliga kommunala bolag 
Gruppledare 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Sammanträdestider 2023 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-09-19 
Dnr: KS/2022:372 
 
 

Tjänsteskrivelse om sammanträdestider för 2023 

Förslag till beslut 
• Antar föreslagna sammanträdestider för 2023. 

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

Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2023. Vid arbetet 
med att ta fram sammanträdestider har den vertikala dialogen, budgetprocessen, 
lovdagar samt kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 §17 ”Från ny mandatperiod 
2023 ska kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.” 
tagits i beaktande.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19 
Sammanträdestider 2023 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Samtliga kommunala bolag 
Gruppledare 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Sammanträdestider 2023 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef  Utredare/Processekreterare 



TPB/Ledningsgrupp Utskott Kommunstyrelsen heldag Kommunfullmäktige 

Kallelse 
skickas 
kl 12.00 

Sammanträde Kallelse 
skickas 

Sammanträde Kallelse 
skickas 

Sammanträde Kallelse 
skickas 

Sammanträde 

   AU 14/12 2022 9/1 KS 19/1 30/1 KF 9/2 
 12 dec 2022 5/1 AU, OU, LU 12/1     
12/1 16/1 19/1 AU 26 /1 13/2 KS 23/2 6/3 KF 16/3 

Vägledande budgetdebatt 

26/1 30/1 2/2 AU 9/2     
2/2 6/2 9/2 AU, OU, LU 16/2     
23/2 27/2 2/3 AU 9/3     
  7/3 BU 15/3 (årsbokslut) 20/3 KS 30/3 (årsbokslut) 11/4 KF 20/4 

Årsbokslut (16.00) 

  14/3 BU 22/3     

9/3 13/3 16/3 AU, OU, LU 23/3     

   BU 31/31 3/4 KS 13/4 2/5 KF 11/5 
23/3 27/3 30/3 AU 6/4    

 

 

  11/4 BU 18/4     
  11/4 BU 19/4     
6/4 11/4 13/4 AU, OU, LU 20/4     
  26/4 BU 3/5     
20/4 24/4 27/4 AU 4/5     
   BU 10/5 15/5 KS 25/5 5/6 KF 15/6 Prel. budgetramar + 

T1 (16.00)* 
        
 
 

       

TPB Utskott Kommunstyrelsen heldag Kommunfullmäktige 

                                                           
1 Gemensam budgetdag 7-h (Borås) 



Kallelse 
skickas kl 
12.00 

Sammanträde Kallelse 
skickas 

Sammanträde Kallelse skickas Sammanträde Kallelse 
skickas 

Sammanträde 

  10/5 BU 24/5 (T1) 2     
27/4 2/5 4/5 AU, OU, LU 11/53 1/6 KS 8/6 (T1)4   
17/5 22/5 25/5 AU 1/6     
1/1 5/6 8/6 AU, OU, LU 15/6     
  22/6 OU* 29/6     
  27/7 OU* 3/8 21/8 KS 31/8 11/9 KF 21/9 
10/8 14/8 17/8 AU, OU, LU 24/8     
24/8 28/8 31/8 AU 7/9     

  5/9 BU 14/9 18/9 KS 28/9  9/10 KF 19/10   
7/9 11/9 14/9 AU, OU, LU 21/9     
21/9 25/9 28/9 AU 5/10     
  3/10 BU 12/10 Budget + T2 16/10 KS 26/10 Budget + T2 6/11 KF 16/11 Budget +T2 

16.00 
5/10 9/10 12/10 AU, OU LU 19/10     
19/10 23/10 26/10 AU 2/11 13/11 KS 23/11 4/12 14/12 (16.00) 
26/10 30/10 2/11 AU, OU, LU 9/11     
16/11 20/11 23/11 AU, OU, LU 30/11 11/12 KS 21/12   
30/11 4/12 7/12 AU, OU, LU 14/12    
14/12 18/12  Till utskott jan 2024     

*Sammanträdestider AU, LU, OU med samråd kl. 8–12 utan samråd kl. 8.30-12 
*Sammanträdestid för KS kl. 9-16,  
*KF 18.00 (med undantag för april, juni, november och december då sammanträdet börjar 16.00) 
*TPB med * = tisdagar 

                                                           
2 Till KS 8/6 och sedan komplettera till KF 15/6 
3 Till KS juni 
4 T1 till KF juni 



  

 Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare  
Datum: 2022-11-03 
    

  

 

  

 

Servicesektionen, Kanslifunktionen 
Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26 
Telefon: 0325-57 60 00  Telefax: 0325-771 32  Direkt: 0325-57 60 67 
E-post: sanna.pihlajamakiblomgren@tranemo.se  www.tranemo.se 1 (2)  
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Minnesanteckningar Polsam 2022-11-03 

Närvarande: 

Ulf Thifors   Ordförande kommunfullmäktige 
Stephan Bergman 1e vice ordförande kommunfullmäktige 
Christoffer Andersson 2e vice ordförande kommunfullmäktige 
Driton Bilalli  Ordförande kommunstyrelsen 
Lennart Haglund 1e vice ordförande kommunstyrelsen 
Eva-Karin Haglund 2e vice ordförande kommunstyrelsen 
Sanna Pihlajamäki Blomgren Processekreterare 
Carita Brovall   Kommunchef 

 

1. Utvärdering – politisk organisation 

Diskussion förs kring budget och upphandling av konsult för att genomföra en 
utvärdering av den politiska organisationen. 
 
Polsam ger förvaltningen i uppdrag att ta fram utredningsdirektiv gällande utvärdering 
av den politiska organisationen. 

 

2. Företagspresentationer KF 

Med start från och med kommunfullmäktiges sammanträdet i februari 2023 kommer 
företag och föreningar från kommunen presentera sina verksamheter. Varannat 
sammanträde kommer företag och vartannat föreningar.  

Föreningarna och företagen får en fråga med sig som de ska redovisa under sin 
presentation, frågan är – vad är bra med Tranemo kommun? Vad kan bli bättre? 

Kommunchef Carita Brovall tar ärendet vidare med verksamhetschef Manda Schillerås. 

 
Vid fullmäktiges sammanträde 21e november ska de kommunala bolagen TUAB och 
TranemoBostäder AB presentera sina verksamheter. Presentationerna ska vara på ca 10–
15 minuter.  
Kommunchef Carita Brovall tar frågan vidare med bolagen.   

 



   

 

 

2 (2)  

 

 
3. Sammanträdestider Polsam 2022 

Föreslagna sammanträdestider för Polsam 2023 antas. 
Förslag: 9/2, 6/4, 7/9 och 2/11) 
 

 
4. Rapport från KS 

Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli informerar om ärendet om regler för 
vägbidrag. 

 

5. Stora strategiska ärenden 

Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli informerar om det genomförda 
informationsmötet med Zephyr om vindkraftspark Dalstorp.  

 

6. Övrigt – Val till SKRs kongress 

Kommunstyrelsen vice ordförande Lennart Haglund ger information om kommande val 
av ombud till SKRs kongress som ska genomföras på fullmäktiges sammanträde 21e 
november.  
Viktigt att detta ärende sker utanför dagordning, sammanträdet ska vara ajournerat när 
valet genomförs.    

Kommunchef Carita Brovall ger information om kommande Skolprat som sker vartannat 
år. Skolprat är inplanerat 5e april 2023. 

Carita Brovall lyfter frågan om att boka in en lunch-till-lunchaktivtetet med Polsam och 
förvaltningsledningen med temat ”våra roller”.  

 

Processekreterare 
Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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