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Plats   Tranemosalen i Tranemo 

Tid   16:00 – 17:45  

 

Närvarande Beslutande 

Se närvaro- och omröstningslista 8/2022  

   

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Kajsa Montan, kanslichef 

  Anne Steine, processekreterare 

  Anna Carlsson, processekreterare 

 

Paragrafer  § 141-§ 155 

Utses att justera  Viktor Lyresten (Mp), Fredrik Risby (M) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren  

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Bo Haarala (S) §141, Ulf Thifors (S) §§142–155 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

Viktor Lyresten (Mp), Fredrik Risby (M) 
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ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-31 

Anslaget under tiden 2022-11-04—2022-11-28 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 141 Val av kommunfullmäktiges ordförande  

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser Ulf Thifors (S) till kommunfullmäktiges ordförande under mandatperioden 

2022–2026. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

I kommunfullmäktiges arbetsordning står att ”de år då val av kommunfullmäktige har ägt 

rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice 

och en andre vice ordförande. Valet ska förrättas på första sammanträdet med nyvalda 

fullmäktige. Ordförande och de båda vice ordförandena väljs för fullmäktiges löpande 

mandatperiod. Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande och vice ordförande.” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva-Karin Haglund (S) föreslår att Ulf Thifors (S) väljs till ny ordförande i 

kommunfullmäktige, mandatperioden 2022–2026. 

Beslutsgång 

Ålderspresidenten Bo Haarala (S) frågar på förslaget och finner att fullmäktige beslutar 

enligt Haglunds (S) förslag. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen  

Hemsidan 

Status  

Avslutat 
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§ 142 Val av förste vice och andra vice ordförande i 

kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser Stephan Bergman (M) till 1e vice ordförande i kommunfullmäktige för 

mandatperioden 2022–2026. 

• Utser Christoffer Andersson (C) till 2e vice ordförande i kommunfullmäktige för 

mandatperioden 2022–2026. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet  

I kommunfullmäktiges arbetsordning står att ”de år då val av kommunfullmäktige har ägt 

rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice 

och en andre vice ordförande. Valet ska förrättas på första sammanträdet med nyvalda 

fullmäktige. Ordförande och de båda vice ordförandena väljs för fullmäktiges löpande 

mandatperiod. Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande och vice ordförande.” 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Val av 1e vice ordförande: Kathleen Wireklev (M) föreslår Stephan Bergman (M) som 1e vice 

ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026. 

Val av 2e vice ordförande: Lennart Haglund (C) föreslår Christoffer Andersson (C) som 2e 

vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026.  

Beslutsgång  

Ordförande Ulf Thifors (S) frågar fullmäktige på Wireklevs (M) förslag om att utse Stephan 

Bergman (M) till 1e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026 

och finner att fullmäktige beslutar enligt Wireklevs (M) förslag. 

Ordföranden Ulf Thifors (S) frågar fullmäktige på Haglunds (C) förslag om att utse 

Christoffer Andersson (C) till 2e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 

2022–2026 och finner att fullmäktige beslutar enligt Haglunds (C) förslag. 

Beslutet skickas till  

Samtliga partigrupper  

HR 

Samtliga sektioner 

Kanslifunktionen 

Hemsidan   

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a5

6a
69

2e
-9

b6
b-

47
b4

-8
6d

d-
9e

e6
47

66
3e

4c



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-10-31 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 6 

 

Status  

Avslutat 
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§ 143 Val av valberedning  

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser valberedningen enlig nedan, för mandatperiod 2022–2026; 

- Ana Alvarez Björk (L) 

- Erica Grönesjö (V) 

- Viktor Lyresten (Mp) 

- Brigitte Barenfeld (Kd) 

- Anna Letth (SD) 

- Christoffer Andersson (C) 

- Stephan Bergman (M) 

- Ulf Thifors (S) 

• Utser Ulf Thifors (S) till ordförande i valberedningen för mandatperioden 2022–2026. 

• Utser Stephan Bergman (M) till vice ordförande i valberedningen för 

mandatperioden 2022–2026. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska på det första sammanträdet med nya 

fullmäktige utse en valberedning. Valberedningen ska bestå av fullmäktiges presidium 

samt en företrädare för övriga partier som är representerade i fullmäktige. För varje ledamot 

i valberedningen utser respektive parti en ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige 

vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de valts att vara 

ledamöter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ana Alvarez Björk (L) föreslår sig själv som ledamot i valberedningen. 

Erica Grönesjö (V) föreslår sig själv som ledamot i valberedningen.  

Viktor Lyresten (Mp) föreslår sig själv som ledamot i valberedningen. 

Brigitte Barenfeld (Kd) föreslår sig själv som ledamot i valberedningen. 

Wajdi-Louis Azouri (SD) föreslår Anna Letth (SD) som ledamot i valberedningen. 

 

Eva-Karin Haglund (S) föreslår Ulf Thifors (S) till ordförande i valberedningen. 

Kathleen Wireklev (M) föreslår Stephan Bergman (M) till vice ordförande i valberedningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt förslaget på ledamöter till 

valberedningen. Förslaget bifalles. 
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Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt Haglunds (S) förslag på 

ordförande. Förslaget bifalles. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt Wireklevs (M) förslag på 

vice ordförande. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

HR-funktionen 

Status 

Avslutat 
 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a5

6a
69

2e
-9

b6
b-

47
b4

-8
6d

d-
9e

e6
47

66
3e

4c



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-10-31 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 9 

 

§ 144 Svar - Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen 

KS/2021:443 

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. 

Ärendet 

Lena Klaiber har 2021-07-23 lämnat ett medborgarförslag om att bevara huset Annehill på 

Brogatan 7 i Tranemo. Förslagsställaren anser att kommunen ska behålla huset, kanske till 

studentbostäder eller något annat. Förslagsställaren framhåller att huset vittnar om 

Tranemos historia under hela 1900-talet och förmedlar händelser som järnvägens betydelse, 

hur bilismen förändrade samhällets struktur, folkhemmets tillblivelse med konsum, från 

marknad till medborgarhus med mera. 

 

Förvaltningen var i kontakt med Lena Klaiber 2022-08-22 för att ge förslagsställaren tillfälle 

att utveckla sitt förslag. Hon framför då att hon hoppades att de skulle kunna nyttjas till 

någon verksamhet då hon vurmar för detta hus som varit i hennes släkt. Att det kanske 

skulle kunnat bebos av studenter som går gymnasiet men hade inte förstått att huset var i så 

stort behov av renovering.  

 

Förvaltningen har idag inte någon verksamhet i det aktuella huset och finner inte att huset 

passar för någon kommunal verksamhet. 

Förvaltningen har undersökt det aktuella husets skick, beaktat husets placering och 

diskuterat olika möjligheter inom kommunkoncernen och kommit fram till att huset är i för 

dåligt skick och att det därför inte är ekonomiskt försvarbart att från förvaltningens sida 

föreslå bevarande av fastigheten.  

Parallellt med detta svar behandlas frågan även politiskt i ärende KS/2020:250. 

 

Förvaltningens förslag blir därför att medborgarförslaget avslås. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Om medborgarförslaget avslås har detta ärende ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 

KS §239, 2022-10-17 

AU §133, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelsen 2022-05-27 

Medborgarförslag 2021-07-23 

Beslutet skickas till 

Lena Klaiber 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 145 Svar - Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 

KS/2022:214 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget anses besvarat vad gäller att simhallen redan nu erbjuder 

vattengympa en kväll i veckan. 

• Medborgarförslaget avslås vad gäller att erbjuda vattengympa för pensionärer på 

dagtid. 
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 

Lena Sundqvist har 2022-05-25 lämnat ett medborgarförslag om vattengymnastik för 

pensionärer. Förslagsställaren anser att… 

 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-06-15 för att ge förslagsställaren 

tillfälle att utveckla sitt förslag. Under samtalet framförde Lena Sundqvist att förslaget även 

gäller att vattengymnastik bör erbjudas specifikt för gruppen pensionärer och då helst på 

dagtid. 

Aktiviteten vattengymnastik är redan en del av simhallens ordinarie utbud en kväll i veckan, 

torsdagar klockan 18. Aktiviteten är öppen för alla och redan idag är majoriteten av 

deltagarna i denna grupp pensionärer. Förvaltningen föreslår därför att förslaget i denna del 

ska anses besvarat. 

Förvaltningen föreslår att förslagets andra del, att erbjuda vattengympa endast för 

pensionärer helst på dagtid, ska avslås med hänvisning till att vattengympa redan erbjuda 

alla en kväll/vecka.  

Barnkonventionen  

Denna aktivitet anses inte ha en negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. Aktiviteten är 

öppen för alla kommuninvånare. 

Ekonomisk påverkan 

Vattengympa en kväll/vecka ingår redan i ordinarie simhallsutbud och anses inte ha någon 

betydande negativ ekonomisk påverkan. Om vattengymnastik även skulle erbjudas dagtid 

en gång/vecka innebär det en uppskattad kostnad om  

ca 1 000 kronor/tillfälle. 
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Beslutsunderlag 

KS §240, 2022-10-17 

AU §137, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelsen 2022-06-09 

Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 2022-05-25 

 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Lena Sundqvist 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 146 Svar - Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet 

KS/2022:69 

Kommunfullmäktiges 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. 

Beslutsmotivering 

Motionen anses besvarad då vi jobbar med frågan gällande ökad polisnärvaro i vår 

samverkan mellan kommunen och polismyndigheten. Det är polisen som bedömer vart de 

lägger sina kontor och hur de organiserar sig.  

Ärendet 

Centerpartiet har den 7 februari 2022 lämnat en motion angående poliskontor och ökat 

polisnärvaro i Tranemo kommun. Förslagsställaren anser att kommunen med krafttag jobbar 

för att polisen ska etablera sig i Tranemo med ett poliskontor i nästa samverkansavtal.  

 

Förvaltningen var i kontakt med Christoffer Andersson 2022-08-15 för att ge motionären 

tillfälle att utveckla förslaget. Han hade inget ytterligare att tillägga.  
 

Bakgrund 

Tranemo kommun tillhör lokalpolisområde Borås, där det primära upptagningsområdet för 

Tranemo utgår från polisstationen i Ulricehamn. Polisstationen stängdes november 2016 i 

Tranemo. Stationen ersattes med ett ambulerande kontor i form av husbil. Planen då var att 

polishusbilen skulle ambulera på olika platser i Tranemo kommun samt ha en efterföljande 

polisbil. Idag står polishusbilen utanför kommunhuset en förmiddag i veckan. 

Nuvarande samverkan 

I vårt lägesbildsarbete i kommunen återfinns tät samverkan med våra kommunpoliser som 

vi delar med Ulricehamns kommun. I dialog med polismyndigheten ligger ambitionen kvar 

att öka polisiärnärvaro i Tranemo kommun. Hösten 2021 tillsattes tre stycken områdespoliser 

som tillhör både Tranemo kommun och Ulricehamn kommun. Ambitionen över tid är att 

öka antalet områdespoliser i kommunerna. Områdespolisernas uppdrag är att arbeta 

operativt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och i samverkan med 

kommun. 2022-06-13 förde förvaltningen, med anledning av inkommen motion, en särskild 

dialog med polisen för att förhöra sig om möjligheten att återigen etablera ett poliskontor i 

Tranemo kommun. Vid denna dialog uttrycker polisen att bedömningen är att användning 

av områdespoliser bedöms ge större effekt än upprättande av ett lokalt poliskontor. 
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Barnkonventionen  

Ärendet bedöms ha en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv utifrån antagandet att ett 

lokalpoliskontor ökar den generella tryggheten i kommunen, vilket i så fall påverkar 

tryggheten positivt även för barn och unga.   

Jämställd- och jämlikhet 

Ett lokalt poliskontor bedöms ha en positiv inverkan i ett jämställt- och jämlikhetsperspektiv, 

då upplevda tryggheten i kommunen skulle öka, som gynnar alla.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

KS §243, 2022-10-17 

AU §140, 2022-09-22 

Motion polis 

Tjänsteskrivelse - svar på motion om poliskontor i Tranemo 

Föredragning och debatt 

Lennart Haglund (C) tackar för svaret. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben    

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 147 Budgetuppföljning, T2 TUAB/2022:22, KS/2022:442, 

TFAB/2022:15, TFAB/2022:14 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner delårsbokslutet för år 2022.  

• Utökar investeringen ombyggnad Moavägen till att även innefatta personalutrymmen 

för fastighet och infrastruktur.  

• Den positiva budgetavvikelsen ska användas till att amortera av lån samt placera 

likvida medel för framtida pensionsutbetalningar.   

 
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 delårsbokslutet 2022 prognosticeras det att balanskravresultatet kommer uppgå till 42,1 

mnkr (budget 20,0 mnkr). Prognosen förklaras främst av sektionernas samlade överskott om 

3,6 mnkr, men också en starkare skatteunderlagsprognos till följd av slutavräkning för åren 

2020 och 2021 (16,6 mnkr).  

I delårets prognos går det konstatera att kommunen kommer att självfinansiera samtliga 

investeringar om 59 mnkr, kommunen sätter av 12 mnkr till framtida pensionsutbetalningar 

och har minskat sin låneskuld med 60 mnkr.  

Totalt antas kommunen uppnå samtliga fem av fem finansiella mål och fyra av fyra 

verksamhetsmål vilket innebär att vi når god ekonomisk hushållning vid årets slut. Viktigt 

att notera gällande måluppfyllelsen är att utfall på helår finns för 6 av 18 indikatorer, vilket 

skulle kunna innebära förändringar till årsbokslutet. Inom personalområdet uppfyller vi de 

krav vi ställt för att se oss som en attraktiv arbetsgivare.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

KS §232, 2022-10-17 

BU §17, 2022-10-06 
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Tjänsteskrivelse 2022-09-28 

Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2 – 2022 

Presentation (ej beslutsunderlag) 

TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 

Underlag budget 2023 och periodbokslut 

TF §46 Delårsbokslut 2022 – TFAB 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Forums delårsbokslut 

Delårsbokslut 2022 – TFAB 

TF §52 Den ekonomiska ställningen TUAB 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Utveckling ABs delårsbokslut 

Delårsbokslut 2022 - TUAB 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh och planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på 

frågor. 

 

Driton Bilalli (S), Lennart Haglund (C) och Wajdi-Louis Azouri (SD) deltar i debatt. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 148 Budget 2023-2025 TUAB/2022:21, KS/2022:412, TFAB/2022:13, 

TFAB/2022:15 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar Budget 2023–2025 för Tranemo kommun och därmed ärendet och dess bilagor i 

sin helhet enligt nedan.  

• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %. 

• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av 

internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  

- God ekonomisk hushållning  

- Resultatbudget  

- Driftsbudget  

- Investeringsbudget  

- Låneramar & borgensförbindelser  

Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt 

tilläggsbudget 2022.  

Budgetberedning 

Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har 

behandlats från februari till oktober.   

Ekonomi 

Årets resultat  

Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 22 mnkr 

2024: 30 mnkr 

2025: 30 mnkr 

Investeringsbudgeten  

Investeringsbudgeten fastställs till: 

2023: 50 mnkr  

2024: 50 mnkr 

2025: 50 mnkr 

2026: 50 mnkr 

2027: 50 mnkr 

Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 

samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av 
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kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan 

åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år. 

Driftsbudget 

Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 771 mnkr 

2024: 792 mnkr 

2025:  815 mnkr 

Kommunrevisionen 

Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa årsverksamhet.  

Uppräkning/generell tilldelning 

Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande 2,9 %.  

Löneöversyn 

Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 

sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 3,4 % för 2023.  

PO-pålägg 

Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från 

2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och kompenseras sektionerna.   

Övrigt 

Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 framgår av 

bilagan ”Budget 2023–2025 Tranemo kommun” politiska satsningar, uppdrag samt mål och 

indikatorer. Därutöver har ett antal tekniska budgetjusteringar gjorts mellan sektionerna 

som summerar till netto noll.  

Internhyra 

Under 2023 verkställs uppdrag om att införa internhyra, ramarna justeras enligt förslag 

fastställt av kommunstyrelsen under förutsättning att effekten blir netto noll.   

Avfall  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

VA  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  
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Internränta 

Internräntan är 2,25 % för 2023.   

Skatter och bidrag  

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.   

Pensioner 

Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.  

Beslutsunderlag 

KS §233, 2022-10-17 

BU §16, 2022-10-06 

TF §53 Budget TUAB 2023 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Utvecklings AB budget 2023 

Budget 2023 TUAB 

Tjänsteskrivelse budget 2023-2025 

2.1 BUDGET 2023-2025 Tranemo kommun 

3.1 Taxebilaga 2023 Tranemo kommun 

4.1 Finanspolicy 2023-2025 Tranemo kommun 

5.1 Budget 2023 Tranemo kommunrevision 

6.1 SÄRF protokollsutdrag taxor för myndighetsutövning 

6.2 SÄRF Taxa myndighetsutövning 2023 

6.3 SÄRF protokollsutdrag rambudget 

6.4 SÄRF Rambudget 2023 

7.1 Taxa hälsoskyddsverksamhet 

7.2 Taxa enligt strålskyddslagen 

7.3 Taxa livsmedelslagen 

7.4 Taxa enligt miljöbalken 

7.5 Taxa till prövning och tillsyn tobak, alkohol, receptfria läkemedel och 

tobaksfrinikotinprodukter 

7.6 Taxa miljöfarligverksamhet miljöbalken 

7.7 Taxa miljöbilaga 

7.8 Taxa miljöbilaga 3 riskklassning hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 

7.9 Bygg och miljö protokollsutdrag taxor 

8.1 Budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 

8.2 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2023 
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TF §47 Budget 2023 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Forum AB budget 2023 

Tranemo Forum Budgetförslag 2023 

TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 

Underlag budget 2023 och periodbokslut Tranemo Bostäder AB 

 

Underskott 

Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).  

Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids, om så inte 

sker ska underskott återställas inom en två år.   

Skattesats 

Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 

Föredragning och debatt 

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

 

Driton Bilalli (S) och Lennart Haglund (C) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Driton Bilalli (S) och Lennart Haglund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Hemsidan 

Bolagen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Samtliga bilagor 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 149 Granskning av kommunens Va och vattenförsörjning 

KS/2022:192 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens kapital i form av Va-

anläggningar samt dricksvattenförsörjning 
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 

KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 

form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt eller om 

det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda 

granskningen, avser att genomföra. 

Ärendet 

KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 

form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt eller om 

det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Granskningen genomfördes under 2022. Genomförandet har bestått i att relevant 

dokumentation har analyserats. Utifrån dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer 

gjorts med kommunstyrelsens presidium, sektionschef, verksamhetschef, enhetschef samt 

VA-ingenjör och utredare. 

Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 

1 april 2022. Revisorerna har därefter överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 

för yttrande om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda granskningen, avser att 

genomföra. 

KPMG:s slutsats och rekommendationer 
”Vi bedömer sammantaget att kommunen historiskt byggt upp en skuld i sin VA-infrastruktur. Vi 

välkomnar den ambitionshöjning som finns inom VA-verksamheten när det gäller att ta fram 

nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området.  

Det genomsnittliga anslaget den senaste tidsperioden indikerar att ledningsnätet i Tranemo kommun 

förutsätts uppnå en livslängd på cirka 400 år. Detta förhållande kan självklart inte anses vara 

långsiktigt hållbart. Eftersom det handlar om långa tidscykler är det svårt att bedöma ett enskilt år i 

dessa perspektiv. Vi anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 

verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 

perspektiv.  
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Vårt helhetsintryck är att verksamheten är på rätt väg genom att de tagit fram en stor del strategiskt 

underlag samt att det pågår arbete med underlag som saknats under lång tid. Vi bedömer att 

ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt nödvändigt för att kunna 

”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig finansiering av verksamheten som bör vara 

självfinansierad via avgifter. 

Vår bedömning är att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver göras och verksamheten 

är inne i verkställigheten av dessa mest akuta åtgärder vid tidpunkt för granskningen.  

Vi bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en bedömning 

av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.  

Vi bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig underhållsplan för 

ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt och att denna plan 

revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt underlag även till den framtida finansieringen av 

verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.  

Vi bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara ”försvinner” och 

aldrig blir debiterad. Vår uppfattning är att det finns insikt i de åtgärder som krävs för att minska de 

problem som finns när det gäller tillskottsvatten och vattenförluster. Vi vill uppmuntra till att 

åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras för politiken så att det skapas en 

förståelse för de åtgärder som behövs. 

Vi ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma projekt formaliseras och 

utmynnar i nedtecknade principer. Utöver en bättre effektivitet i dessa ärenden skapas också en 

transparens i vad som gäller och säkerställer kontinuiteten vid eventuell personalomsättning. 

Trots att vi ser att många positiva åtgärder vidtas för att säkra dricksvattenförsörjning och beredskap 

vill vi rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och ser att det är av 

stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga verksamheter) involveras i en 

sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 

Samhällssektionens förslag till åtgärder 

Ett omfattande arbete har påbörjats med hela VA-enheten där organisationen ska 

genomlysas, en nulägesbild ska skapas över alla verk och alla ledningar och detta ska mynna 

ut i långsiktiga underhållsplaner. Samtidigt arbetar vi med lagar och regler och skapar 

rutiner kring dessa. 

Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna vill ha svar på 

i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

Revisorerna ”anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 

verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 

perspektiv.” 

Svar: 
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I och med att arbetet med att nå kostnadskontroll, analysera organisationens sårbarhet och 

kapacitetsbedömning och framtagandet av en långsiktig underhållsplan pågår ser enheten 

att allt strategiskt underlag kommer bli färdigställt. Enheten tar till sig av vikten att 

konkretisera sina ambitioner i ett långsiktigt perspektiv. 

Revisorerna ”bedömer att ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt 

nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig finansiering av 

verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter.” 

Svar:  

VA-enheten har uppnått kostnadskontroll och följer sin upprättade ekonomiska plan för att 

uppnå ett 0-läge under 2024.  

Revisorerna ”bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en 

bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.” 

Svar: 

Arbetet med en översyn av VA:s organisation är påbörjad 2022 för att se på nuläget och hur 

enheten behöver organiseras och bemannas för att möta framtidens behov. 

Revisorerna ”bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig 

underhållsplan för ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt 

och att denna plan revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt underlag även till den framtida 

finansieringen av verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.” 

Svar: 

Detta är påbörjat genom att arbete med att göra en nulägesanalys som ska mynna ut i en 

åtgärdslista som kommer prioriteras och direkt kopplas till VA-enhetens 

reinvesteringsbudget är startat under 2022. Till åtgärdslistan kopplas sedan VA-enhetens 

behovslista som innehåller nybyggnationer och utredningsbehov som är kopplad till 

kommunens kommande översiktsplan.   

Revisorerna ”bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara 

”försvinner” och aldrig blir debiterad.” 

Svar: 

Enheten instämmer helt i detta. Därav arbetet med nulägesanalysen ovan.  

Revisorerna ”vill uppmuntra till att åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras 

för politiken så att det skapas en förståelse för de åtgärder som behövs.” 

Svar: 
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Enheten har historiskt varit för dålig på att involvera politiken i olika utredningar. 

Nuvarande ledning för VA har för avsikt att förbättra detta. 

Revisorerna ”ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma 

projekt formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer.” 

Svar: 

Principer för kostnadsfördelning finns men inte direkt nedtecknat. Enheten kommer 

tillsammans med berörda att formalisera och skapa nedtecknade principer som ska vara 

klart under 2022. 

Revisorerna vill ”rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och ser 

att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga verksamheter) 

involveras i en sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 

Svar: 

Detta är en viktig punkt som det genom åren arbetats med. VA-enheten ser det som väldigt 

viktigt för att öva den egna organisationen och hitta förbättringsåtgärder inom 

dokumentation, utbildning och på verk och ledningsnät.  

Barnkonventionen  

Väl fungerande Va-anläggningar och en säker dricksvattenförsörjning är av stor betydelse ur 

ett barnrättsperspektiv. Barn har enligt barnkonventionen rätt till liv, överlevnad och 

utveckling (§ 6) samt rätt till rent dricksvatten (§ 24 C). 
§ 24 ”Konventionsstaterna ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska särskilt vidta lämpliga 

åtgärder för att: 

• (c) bekämpa sjukdom och undernäring, bland annat inom ramen för primärvården, genom utnyttjande 

av lättillgänglig teknik och tillhandahållande av lämpliga och näringsrika livsmedel och rent 

dricksvatten, med beaktande av de faror och risker som miljöförstöring innebär,” 

Ekonomisk påverkan 

Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt analys av 

kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter.  

Beslutsunderlag 

KS §238, 2022-10-17 

AU §136, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-08-11 

KPMG Revisionsrapport -Granskning av kommunens kapital i form Va-anläggningar samt 
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dricksvattenförsörjning 

VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Tranemo kommuns revisorer 

KPMG 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 150 Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:351 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner justering att verksamhetens budgetramar för 2022 höjs med 3.271 tkr och 

budgeterade intäkter på finanssidan höjs med 3.271 tkr. 
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 

Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per 

2022-04-30. I budget för 2022 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 56.414 tkr. 

Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2022-04-30 

ska höjning ske med 3.271 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså 

höjas med 3.271 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande 

mån med 3.271 tkr.   

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då 

budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 

Beslutsunderlag 

KS §241, 2022-10-17 

AU §138, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-07-18 

Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2022-04-30 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Avslutat 
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§ 151 Uppdrag - Revidering av arbetsordning för 

fullmäktigeberedningar 2022 KS/2022:83 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar och upphäver 

tidigare gällande arbetsordning.  
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 

2022-02-07 §17, beslutade kommunfullmäktige att anta Arvodesreglemente för 

förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 med bilagan ”Politikerarvoden i Tranemo 

kommun 2023–2026”. 

I det antagna reglementet föreslog arvodesberedningen att höja arvodesnivån på 

ställföreträdande beredningsledare från 2% till 7%.  

Arvodesberedningen överlämnande även i samband med antagandet en rekommendation 

till fullmäktiges presidie om att byta namn på titeln ställföreträdande beredningsledare till 

vice beredningsledare. Beredningens intention är att ansvaret ska höjas för ställföreträdande 

beredningsledare och därmed är det mer passande med ett namnbyte. 

En revidering är gjord av arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedning med 

namnbytet samt ett förtydligande av fullmäktiges presidies yttrande vid överlämning av 

beredningsuppdrag. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

KS §244, 2022-10-17 

AU §141, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 

Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 152 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2022 

KS/2022:82 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar arbetsordningen för kommunfullmäktige och upphäver tidigare gällande 

arbetsordning. 
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 

Kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans med förvaltningen arbetat fram förslag på 

ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

När den tillfälliga arvodesberedningen arbetade med att revidera arvodesreglementet inkom 

de flera olika synpunkter, tankar och frågor rörande de politiska uppdragen och 

organisationen. Beredningen tog till sig dessa och överlämnande synpunkterna till 

fullmäktiges presidie vilket gällde gruppledarens roll, digitalt deltagande på sammanträden 

samt namnet på titeln ställföreträdande beredningsledare.   

Dessa förslag har inarbetats i det nya förslaget på kommunfullmäktiges arbetsordning. 

 

Förslaget innehåller förutom språkliga förändringar, följande; 

- Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden.  

- Förtydligande om att handlingar tillhandahålls via applikationen lexmeeting. 

- Votering sker i första hand digitalt och i andra hand genom upprop. 

- Förtydligande om vad som räknas som undertecknad motion. 

- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in motion. 

- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in medborgarförslag. 

- Förtydligande att flera ledamöter inte kan ställa en interpellation gemensamt. 

- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in interpellation.  

- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in en fråga. 

- Ställföreträdande beredningsledare byter titel till vice beredningsledare. 

- Nytt stycke om gruppledarens roll. 

Ändringar finner ni i arbetsordningen med överstrykning och gulmarkerat. 

Barnkonventionen  

En aktuell och korrekt arbetsordning säkerställer att den demokratiska processen i 

fullmäktige går rätt till. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 

KS §245, 2022-10-17 

AU §142, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 153 Motioner och medborgarförslag under beredning höst 2022 

KS/2022:396 

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 

Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 

kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och 

motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige. 

Vid avstämning 2022-09-06 finns det fem motioner och 13 medborgarförslag under 

beredning. 

Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och 

medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av 

motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att 

kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att 

informationen givits. 

Vid avstämningsdatumet finns det inga motioner eller medborgarförslag som har passerat 

gränsen. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- eller rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

KS §246, 2022-10-17 

AU §143, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse om motioner och medborgarförslag under beredning 2022 

Motioner 20220906 

Medborgarförslag 20220906 
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Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 154 Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:81 

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; 

- E-post Expediering av Delårsrapport 2022 Tolkförmedling Väst 

- Bilaga Tjänsteutlåtande Tolkförmedling Väst 

- Delårsrapport 2022 Tolkförmedling Väst 

- Bilaga Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst 

- Bilaga Revisorernas bedömning Tolkförmedling Väst 

- Bilaga Förbundsordning 2021-01-01 Tolkförmedling Väst 

- Protokoll Tolkförmedling Väst 2022-03-25 

- Protokoll Tolkförmedling Väst 2022-05-20 

- Protokoll Tolkförmedling Väst 2022-09-30 

- Protokollsutdrag Sjuhärads Samordningsförbund 2022-10-14 § 69 Vitesföreläggande 

Billdalsgatan 1-3 

- Bilaga Tjänsteutlåtande Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling 

Väst 

- Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst 

- Bilaga Protokollsutdrag Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling 

Väst 

- Tillsynsprotokoll överförmyndarnämnden Tranemo 

- Minnesanteckningar Polsam 2022-10-04 

Status 

Pågående 
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§ 155 Presentation av politikerplattformen  

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 

Presentation ges av politikerplattformen på Tranemo kommuns hemsida. 

Föredragning och debatt 

Processekretare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Avslutat 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 8/2022 
vid kommunfullmäktige 2022-10-31 kl. 16.00 
 
 

 

Ledamöter 

 

Närvaro 

 

Omröstning 1 

 

Omröstning 2 

 

Omröstning 3 

 

Omröstning 4 

1. Driton Bilalli (S) 

 

 
I 

    

2. Eva-Karin Haglund (S) 

 

 
I 

    

3. Ulf Thifors (S) 

 

 
I 

    

4. Rosé Torkelsson (S) 

 

 
I 

    

5. Göran Björk (S) 

 

 
I 

    

6. Lena Eksberg (S) 

 

 
I 

    

7. Bo Haarala (S) 

 

 
I 

    

8. Ingela Remstam (S) 

 

 
I 

    

9. Jonas Kristiansen Adelsten 
(S) 
 

 
I 

    

10. Madde Lind (S) 

Eija Qvist (S) 

 
I 

    

11. Rikard Strömberg (S) 

 

 
I 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 8/2022 
vid kommunfullmäktige 2022-10-31 kl. 16.00 
 

12. Marita Nordin (S) 
 

 
I 

    

13. Karin Ljungdahl (C) 

 

 
I 

    

14. Lennart Haglund (C) 

 

 
I 

    

15. Christoffer Andersson (C) 

 

 
I 

    

16. Viktoria Haraldson (C) 

 

 
I 

    

 

17. Torbjörn Edgren (C) 
Lina Chalhoub (C) 

 

 
I 

    

18. Cecilia Lööf (C) 

 

 
I 

    

19. Emelie Romland (C) 

 

 
I 

    

20. Jörgen Erikson (C) 

 

 
I 

    

21. Ana Alvarez Björk (L) 

 

 
I 

    

22. Niklas Gardewik (M) 

 

 
I 

    

23. Kathleen Wireklev (M) 

 

 

 
I 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 8/2022 
vid kommunfullmäktige 2022-10-31 kl. 16.00 
 

24. Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) 

 

 
I 

    

25. Ulf Nyberg (M) 

 

 
I 

    

26. Stephan Bergman (M) 
Ulrika Glans (M) 

 

 
I 

    

27. Fredrik Risby (M) 

 

 
I 

    

28. Brigitte Barenfeld (Kd) 

 

 
I 

    

29. Maddelien Andersson (Kd) 

 

 
I 

    

30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 

 

 
I 

    

31. Kjell Larsson (SD) 
Christina Edler (SD) 

 

 
I 

    

32. Birger Agerling (SD) 

 

 
I 

    

33. Per-Arne Engström (SD) 

 

 
I 

    

34. Anna Letth (SD) 

 

 

 
I 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 8/2022 
vid kommunfullmäktige 2022-10-31 kl. 16.00 
 

35. Ivan Letth (SD) 

 

 
I 

    

36. Erica Grönesjö (V) 

 

 
I 

    

37. Viktor Lyresten (Mp) 

 

 
I 
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§ 141 Val av kommunfullmäktiges ordförande  


Kommunfullmäktiges beslut 


• Utser Ulf Thifors (S) till kommunfullmäktiges ordförande under mandatperioden 


2022–2026. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


I kommunfullmäktiges arbetsordning står att ”de år då val av kommunfullmäktige har ägt 


rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice 


och en andre vice ordförande. Valet ska förrättas på första sammanträdet med nyvalda 


fullmäktige. Ordförande och de båda vice ordförandena väljs för fullmäktiges löpande 


mandatperiod. Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande och vice ordförande.” 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Eva-Karin Haglund (S) föreslår att Ulf Thifors (S) väljs till ny ordförande i 


kommunfullmäktige, mandatperioden 2022–2026. 


Beslutsgång 


Ålderspresidenten Bo Haarala (S) frågar på förslaget och finner att fullmäktige beslutar 


enligt Haglunds (S) förslag. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen  


Hemsidan 


Status  


Avslutat 
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§ 142 Val av förste vice och andra vice ordförande i 


kommunfullmäktige  


Kommunfullmäktiges beslut 


• Utser Stephan Bergman (M) till 1e vice ordförande i kommunfullmäktige för 


mandatperioden 2022–2026. 


• Utser Christoffer Andersson (C) till 2e vice ordförande i kommunfullmäktige för 


mandatperioden 2022–2026. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet  


I kommunfullmäktiges arbetsordning står att ”de år då val av kommunfullmäktige har ägt 


rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice 


och en andre vice ordförande. Valet ska förrättas på första sammanträdet med nyvalda 


fullmäktige. Ordförande och de båda vice ordförandena väljs för fullmäktiges löpande 


mandatperiod. Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande och vice ordförande.” 


Förslag till beslut på sammanträdet  


Val av 1e vice ordförande: Kathleen Wireklev (M) föreslår Stephan Bergman (M) som 1e vice 


ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026. 


Val av 2e vice ordförande: Lennart Haglund (C) föreslår Christoffer Andersson (C) som 2e 


vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026.  


Beslutsgång  


Ordförande Ulf Thifors (S) frågar fullmäktige på Wireklevs (M) förslag om att utse Stephan 


Bergman (M) till 1e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026 


och finner att fullmäktige beslutar enligt Wireklevs (M) förslag. 


Ordföranden Ulf Thifors (S) frågar fullmäktige på Haglunds (C) förslag om att utse 


Christoffer Andersson (C) till 2e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 


2022–2026 och finner att fullmäktige beslutar enligt Haglunds (C) förslag. 


Beslutet skickas till  


Samtliga partigrupper  


HR 


Samtliga sektioner 


Kanslifunktionen 


Hemsidan   
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Status  


Avslutat 
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§ 143 Val av valberedning  


Kommunfullmäktiges beslut 


• Utser valberedningen enlig nedan, för mandatperiod 2022–2026; 


- Ana Alvarez Björk (L) 


- Erica Grönesjö (V) 


- Viktor Lyresten (Mp) 


- Brigitte Barenfeld (Kd) 


- Anna Letth (SD) 


- Christoffer Andersson (C) 


- Stephan Bergman (M) 


- Ulf Thifors (S) 


• Utser Ulf Thifors (S) till ordförande i valberedningen för mandatperioden 2022–2026. 


• Utser Stephan Bergman (M) till vice ordförande i valberedningen för 


mandatperioden 2022–2026. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska på det första sammanträdet med nya 


fullmäktige utse en valberedning. Valberedningen ska bestå av fullmäktiges presidium 


samt en företrädare för övriga partier som är representerade i fullmäktige. För varje ledamot 


i valberedningen utser respektive parti en ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige 


vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de valts att vara 


ledamöter. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ana Alvarez Björk (L) föreslår sig själv som ledamot i valberedningen. 


Erica Grönesjö (V) föreslår sig själv som ledamot i valberedningen.  


Viktor Lyresten (Mp) föreslår sig själv som ledamot i valberedningen. 


Brigitte Barenfeld (Kd) föreslår sig själv som ledamot i valberedningen. 


Wajdi-Louis Azouri (SD) föreslår Anna Letth (SD) som ledamot i valberedningen. 


 


Eva-Karin Haglund (S) föreslår Ulf Thifors (S) till ordförande i valberedningen. 


Kathleen Wireklev (M) föreslår Stephan Bergman (M) till vice ordförande i valberedningen. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt förslaget på ledamöter till 


valberedningen. Förslaget bifalles. 
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Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt Haglunds (S) förslag på 


ordförande. Förslaget bifalles. 


Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt Wireklevs (M) förslag på 


vice ordförande. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


HR-funktionen 


Status 


Avslutat 
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§ 144 Svar - Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen 


KS/2021:443 


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. 


Ärendet 


Lena Klaiber har 2021-07-23 lämnat ett medborgarförslag om att bevara huset Annehill på 


Brogatan 7 i Tranemo. Förslagsställaren anser att kommunen ska behålla huset, kanske till 


studentbostäder eller något annat. Förslagsställaren framhåller att huset vittnar om 


Tranemos historia under hela 1900-talet och förmedlar händelser som järnvägens betydelse, 


hur bilismen förändrade samhällets struktur, folkhemmets tillblivelse med konsum, från 


marknad till medborgarhus med mera. 


 


Förvaltningen var i kontakt med Lena Klaiber 2022-08-22 för att ge förslagsställaren tillfälle 


att utveckla sitt förslag. Hon framför då att hon hoppades att de skulle kunna nyttjas till 


någon verksamhet då hon vurmar för detta hus som varit i hennes släkt. Att det kanske 


skulle kunnat bebos av studenter som går gymnasiet men hade inte förstått att huset var i så 


stort behov av renovering.  


 


Förvaltningen har idag inte någon verksamhet i det aktuella huset och finner inte att huset 


passar för någon kommunal verksamhet. 


Förvaltningen har undersökt det aktuella husets skick, beaktat husets placering och 


diskuterat olika möjligheter inom kommunkoncernen och kommit fram till att huset är i för 


dåligt skick och att det därför inte är ekonomiskt försvarbart att från förvaltningens sida 


föreslå bevarande av fastigheten.  


Parallellt med detta svar behandlas frågan även politiskt i ärende KS/2020:250. 


 


Förvaltningens förslag blir därför att medborgarförslaget avslås. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Om medborgarförslaget avslås har detta ärende ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 


KS §239, 2022-10-17 


AU §133, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelsen 2022-05-27 


Medborgarförslag 2021-07-23 


Beslutet skickas till 


Lena Klaiber 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 145 Svar - Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 


KS/2022:214 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Medborgarförslaget anses besvarat vad gäller att simhallen redan nu erbjuder 


vattengympa en kväll i veckan. 


• Medborgarförslaget avslås vad gäller att erbjuda vattengympa för pensionärer på 


dagtid. 
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 


Lena Sundqvist har 2022-05-25 lämnat ett medborgarförslag om vattengymnastik för 


pensionärer. Förslagsställaren anser att… 


 


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-06-15 för att ge förslagsställaren 


tillfälle att utveckla sitt förslag. Under samtalet framförde Lena Sundqvist att förslaget även 


gäller att vattengymnastik bör erbjudas specifikt för gruppen pensionärer och då helst på 


dagtid. 


Aktiviteten vattengymnastik är redan en del av simhallens ordinarie utbud en kväll i veckan, 


torsdagar klockan 18. Aktiviteten är öppen för alla och redan idag är majoriteten av 


deltagarna i denna grupp pensionärer. Förvaltningen föreslår därför att förslaget i denna del 


ska anses besvarat. 


Förvaltningen föreslår att förslagets andra del, att erbjuda vattengympa endast för 


pensionärer helst på dagtid, ska avslås med hänvisning till att vattengympa redan erbjuda 


alla en kväll/vecka.  


Barnkonventionen  


Denna aktivitet anses inte ha en negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. Aktiviteten är 


öppen för alla kommuninvånare. 


Ekonomisk påverkan 


Vattengympa en kväll/vecka ingår redan i ordinarie simhallsutbud och anses inte ha någon 


betydande negativ ekonomisk påverkan. Om vattengymnastik även skulle erbjudas dagtid 


en gång/vecka innebär det en uppskattad kostnad om  


ca 1 000 kronor/tillfälle. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-10-31 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 12 


 


Beslutsunderlag 


KS §240, 2022-10-17 


AU §137, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelsen 2022-06-09 


Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 2022-05-25 


 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Lena Sundqvist 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 146 Svar - Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet 


KS/2022:69 


Kommunfullmäktiges 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. 


Beslutsmotivering 


Motionen anses besvarad då vi jobbar med frågan gällande ökad polisnärvaro i vår 


samverkan mellan kommunen och polismyndigheten. Det är polisen som bedömer vart de 


lägger sina kontor och hur de organiserar sig.  


Ärendet 


Centerpartiet har den 7 februari 2022 lämnat en motion angående poliskontor och ökat 


polisnärvaro i Tranemo kommun. Förslagsställaren anser att kommunen med krafttag jobbar 


för att polisen ska etablera sig i Tranemo med ett poliskontor i nästa samverkansavtal.  


 


Förvaltningen var i kontakt med Christoffer Andersson 2022-08-15 för att ge motionären 


tillfälle att utveckla förslaget. Han hade inget ytterligare att tillägga.  
 


Bakgrund 


Tranemo kommun tillhör lokalpolisområde Borås, där det primära upptagningsområdet för 


Tranemo utgår från polisstationen i Ulricehamn. Polisstationen stängdes november 2016 i 


Tranemo. Stationen ersattes med ett ambulerande kontor i form av husbil. Planen då var att 


polishusbilen skulle ambulera på olika platser i Tranemo kommun samt ha en efterföljande 


polisbil. Idag står polishusbilen utanför kommunhuset en förmiddag i veckan. 


Nuvarande samverkan 


I vårt lägesbildsarbete i kommunen återfinns tät samverkan med våra kommunpoliser som 


vi delar med Ulricehamns kommun. I dialog med polismyndigheten ligger ambitionen kvar 


att öka polisiärnärvaro i Tranemo kommun. Hösten 2021 tillsattes tre stycken områdespoliser 


som tillhör både Tranemo kommun och Ulricehamn kommun. Ambitionen över tid är att 


öka antalet områdespoliser i kommunerna. Områdespolisernas uppdrag är att arbeta 


operativt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och i samverkan med 


kommun. 2022-06-13 förde förvaltningen, med anledning av inkommen motion, en särskild 


dialog med polisen för att förhöra sig om möjligheten att återigen etablera ett poliskontor i 


Tranemo kommun. Vid denna dialog uttrycker polisen att bedömningen är att användning 


av områdespoliser bedöms ge större effekt än upprättande av ett lokalt poliskontor. 
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Barnkonventionen  


Ärendet bedöms ha en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv utifrån antagandet att ett 


lokalpoliskontor ökar den generella tryggheten i kommunen, vilket i så fall påverkar 


tryggheten positivt även för barn och unga.   


Jämställd- och jämlikhet 


Ett lokalt poliskontor bedöms ha en positiv inverkan i ett jämställt- och jämlikhetsperspektiv, 


då upplevda tryggheten i kommunen skulle öka, som gynnar alla.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


KS §243, 2022-10-17 


AU §140, 2022-09-22 


Motion polis 


Tjänsteskrivelse - svar på motion om poliskontor i Tranemo 


Föredragning och debatt 


Lennart Haglund (C) tackar för svaret. 


Beslutet skickas till 


Kommunledningsstaben    


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 
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§ 147 Budgetuppföljning, T2 TUAB/2022:22, KS/2022:442, 


TFAB/2022:15, TFAB/2022:14 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner delårsbokslutet för år 2022.  


• Utökar investeringen ombyggnad Moavägen till att även innefatta personalutrymmen 


för fastighet och infrastruktur.  


• Den positiva budgetavvikelsen ska användas till att amortera av lån samt placera 


likvida medel för framtida pensionsutbetalningar.   


 
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 delårsbokslutet 2022 prognosticeras det att balanskravresultatet kommer uppgå till 42,1 


mnkr (budget 20,0 mnkr). Prognosen förklaras främst av sektionernas samlade överskott om 


3,6 mnkr, men också en starkare skatteunderlagsprognos till följd av slutavräkning för åren 


2020 och 2021 (16,6 mnkr).  


I delårets prognos går det konstatera att kommunen kommer att självfinansiera samtliga 


investeringar om 59 mnkr, kommunen sätter av 12 mnkr till framtida pensionsutbetalningar 


och har minskat sin låneskuld med 60 mnkr.  


Totalt antas kommunen uppnå samtliga fem av fem finansiella mål och fyra av fyra 


verksamhetsmål vilket innebär att vi når god ekonomisk hushållning vid årets slut. Viktigt 


att notera gällande måluppfyllelsen är att utfall på helår finns för 6 av 18 indikatorer, vilket 


skulle kunna innebära förändringar till årsbokslutet. Inom personalområdet uppfyller vi de 


krav vi ställt för att se oss som en attraktiv arbetsgivare.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


KS §232, 2022-10-17 


BU §17, 2022-10-06 
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Tjänsteskrivelse 2022-09-28 


Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2 – 2022 


Presentation (ej beslutsunderlag) 


TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 


Underlag budget 2023 och periodbokslut 


TF §46 Delårsbokslut 2022 – TFAB 


Tjänsteskrivelse om Tranemo Forums delårsbokslut 


Delårsbokslut 2022 – TFAB 


TF §52 Den ekonomiska ställningen TUAB 


Tjänsteskrivelse om Tranemo Utveckling ABs delårsbokslut 


Delårsbokslut 2022 - TUAB 


Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh och planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på 


frågor. 


 


Driton Bilalli (S), Lennart Haglund (C) och Wajdi-Louis Azouri (SD) deltar i debatt. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 148 Budget 2023-2025 TUAB/2022:21, KS/2022:412, TFAB/2022:13, 


TFAB/2022:15 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Antar Budget 2023–2025 för Tranemo kommun och därmed ärendet och dess bilagor i 


sin helhet enligt nedan.  


• Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %. 


• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av 


internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 


Ärendet 


Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  


- God ekonomisk hushållning  


- Resultatbudget  


- Driftsbudget  


- Investeringsbudget  


- Låneramar & borgensförbindelser  


Utgångspunkten för budget 2023–2025 är nu gällande budget (2022–2024) samt 


tilläggsbudget 2022.  


Budgetberedning 


Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har 


behandlats från februari till oktober.   


Ekonomi 


Årets resultat  


Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2023: 22 mnkr 


2024: 30 mnkr 


2025: 30 mnkr 


Investeringsbudgeten  


Investeringsbudgeten fastställs till: 


2023: 50 mnkr  


2024: 50 mnkr 


2025: 50 mnkr 


2026: 50 mnkr 


2027: 50 mnkr 


Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 


samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-10-31 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 18 


 


kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan 


åren. Medel ej nyttjade vid årets slut flyttas automatiskt över till nästa år. 


Driftsbudget 


Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2023: 771 mnkr 


2024: 792 mnkr 


2025:  815 mnkr 


Kommunrevisionen 


Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa årsverksamhet.  


Uppräkning/generell tilldelning 


Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning motsvarande 2,9 %.  


Löneöversyn 


Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 


sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 3,4 % för 2023.  


PO-pålägg 


Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från 


2023, PO-pålägget fastställs till 42,75 % av lönesumman och kompenseras sektionerna.   


Övrigt 


Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2022–2024 framgår av 


bilagan ”Budget 2023–2025 Tranemo kommun” politiska satsningar, uppdrag samt mål och 


indikatorer. Därutöver har ett antal tekniska budgetjusteringar gjorts mellan sektionerna 


som summerar till netto noll.  


Internhyra 


Under 2023 verkställs uppdrag om att införa internhyra, ramarna justeras enligt förslag 


fastställt av kommunstyrelsen under förutsättning att effekten blir netto noll.   


Avfall  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  


VA  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  
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Internränta 


Internräntan är 2,25 % för 2023.   


Skatter och bidrag  


Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.   


Pensioner 


Pensioner bygger på prognos från Skandia samt bytt pensionsavtal AKAP-KR.  


Beslutsunderlag 


KS §233, 2022-10-17 


BU §16, 2022-10-06 


TF §53 Budget TUAB 2023 


Tjänsteskrivelse om Tranemo Utvecklings AB budget 2023 


Budget 2023 TUAB 


Tjänsteskrivelse budget 2023-2025 


2.1 BUDGET 2023-2025 Tranemo kommun 


3.1 Taxebilaga 2023 Tranemo kommun 


4.1 Finanspolicy 2023-2025 Tranemo kommun 


5.1 Budget 2023 Tranemo kommunrevision 


6.1 SÄRF protokollsutdrag taxor för myndighetsutövning 


6.2 SÄRF Taxa myndighetsutövning 2023 


6.3 SÄRF protokollsutdrag rambudget 


6.4 SÄRF Rambudget 2023 


7.1 Taxa hälsoskyddsverksamhet 


7.2 Taxa enligt strålskyddslagen 


7.3 Taxa livsmedelslagen 


7.4 Taxa enligt miljöbalken 


7.5 Taxa till prövning och tillsyn tobak, alkohol, receptfria läkemedel och 


tobaksfrinikotinprodukter 


7.6 Taxa miljöfarligverksamhet miljöbalken 


7.7 Taxa miljöbilaga 


7.8 Taxa miljöbilaga 3 riskklassning hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 


7.9 Bygg och miljö protokollsutdrag taxor 


8.1 Budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 


8.2 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2023 
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TF §47 Budget 2023 


Tjänsteskrivelse om Tranemo Forum AB budget 2023 


Tranemo Forum Budgetförslag 2023 


TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 


Underlag budget 2023 och periodbokslut Tranemo Bostäder AB 


 


Underskott 


Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).  


Investeringar ska balanseras upp så att femårsplanens tilldelning inte överskrids, om så inte 


sker ska underskott återställas inom en två år.   


Skattesats 


Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 


Föredragning och debatt 


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


 


Driton Bilalli (S) och Lennart Haglund (C) deltar i debatt. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Driton Bilalli (S) och Lennart Haglund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Hemsidan 


Bolagen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Samtliga bilagor 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 149 Granskning av kommunens Va och vattenförsörjning 


KS/2022:192 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens kapital i form av Va-


anläggningar samt dricksvattenförsörjning 
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 


KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 


form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 


Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt eller om 


det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 


Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda 


granskningen, avser att genomföra. 


Ärendet 


KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens kapital i 


form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 


Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens underhåll är tillräckligt eller om 


det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 


Granskningen genomfördes under 2022. Genomförandet har bestått i att relevant 


dokumentation har analyserats. Utifrån dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer 


gjorts med kommunstyrelsens presidium, sektionschef, verksamhetschef, enhetschef samt 


VA-ingenjör och utredare. 


Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 


1 april 2022. Revisorerna har därefter överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 


för yttrande om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda granskningen, avser att 


genomföra. 


KPMG:s slutsats och rekommendationer 
”Vi bedömer sammantaget att kommunen historiskt byggt upp en skuld i sin VA-infrastruktur. Vi 


välkomnar den ambitionshöjning som finns inom VA-verksamheten när det gäller att ta fram 


nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området.  


Det genomsnittliga anslaget den senaste tidsperioden indikerar att ledningsnätet i Tranemo kommun 


förutsätts uppnå en livslängd på cirka 400 år. Detta förhållande kan självklart inte anses vara 


långsiktigt hållbart. Eftersom det handlar om långa tidscykler är det svårt att bedöma ett enskilt år i 


dessa perspektiv. Vi anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 


verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 


perspektiv.  
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Vårt helhetsintryck är att verksamheten är på rätt väg genom att de tagit fram en stor del strategiskt 


underlag samt att det pågår arbete med underlag som saknats under lång tid. Vi bedömer att 


ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt nödvändigt för att kunna 


”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig finansiering av verksamheten som bör vara 


självfinansierad via avgifter. 


Vår bedömning är att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver göras och verksamheten 


är inne i verkställigheten av dessa mest akuta åtgärder vid tidpunkt för granskningen.  


Vi bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en bedömning 


av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.  


Vi bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig underhållsplan för 


ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt och att denna plan 


revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt underlag även till den framtida finansieringen av 


verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.  


Vi bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara ”försvinner” och 


aldrig blir debiterad. Vår uppfattning är att det finns insikt i de åtgärder som krävs för att minska de 


problem som finns när det gäller tillskottsvatten och vattenförluster. Vi vill uppmuntra till att 


åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras för politiken så att det skapas en 


förståelse för de åtgärder som behövs. 


Vi ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma projekt formaliseras och 


utmynnar i nedtecknade principer. Utöver en bättre effektivitet i dessa ärenden skapas också en 


transparens i vad som gäller och säkerställer kontinuiteten vid eventuell personalomsättning. 


Trots att vi ser att många positiva åtgärder vidtas för att säkra dricksvattenförsörjning och beredskap 


vill vi rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och ser att det är av 


stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga verksamheter) involveras i en 


sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 


Samhällssektionens förslag till åtgärder 


Ett omfattande arbete har påbörjats med hela VA-enheten där organisationen ska 


genomlysas, en nulägesbild ska skapas över alla verk och alla ledningar och detta ska mynna 


ut i långsiktiga underhållsplaner. Samtidigt arbetar vi med lagar och regler och skapar 


rutiner kring dessa. 


Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna vill ha svar på 


i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  


Revisorerna ”anser det vara av stor vikt att allt strategiskt underlag färdigställs och att 


verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 


perspektiv.” 


Svar: 
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I och med att arbetet med att nå kostnadskontroll, analysera organisationens sårbarhet och 


kapacitetsbedömning och framtagandet av en långsiktig underhållsplan pågår ser enheten 


att allt strategiskt underlag kommer bli färdigställt. Enheten tar till sig av vikten att 


konkretisera sina ambitioner i ett långsiktigt perspektiv. 


Revisorerna ”bedömer att ambitionen att uppnå kostnadskontroll och ett 0-läge ekonomiskt är helt 


nödvändigt för att kunna ”börja om” och ta fram underlag för en mer långsiktig finansiering av 


verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter.” 


Svar:  


VA-enheten har uppnått kostnadskontroll och följer sin upprättade ekonomiska plan för att 


uppnå ett 0-läge under 2024.  


Revisorerna ”bedömer att det behöver göras en analys av nuvarande organisations sårbarhet och en 


bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.” 


Svar: 


Arbetet med en översyn av VA:s organisation är påbörjad 2022 för att se på nuläget och hur 


enheten behöver organiseras och bemannas för att möta framtidens behov. 


Revisorerna ”bedömer också att det på sikt finns behov av att det tas fram en långsiktig 


underhållsplan för ledningar och verk som identifierar och klassificerar behoven på minst 10 års sikt 


och att denna plan revideras och hålls aktuell och ses som ett naturligt underlag även till den framtida 


finansieringen av verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.” 


Svar: 


Detta är påbörjat genom att arbete med att göra en nulägesanalys som ska mynna ut i en 


åtgärdslista som kommer prioriteras och direkt kopplas till VA-enhetens 


reinvesteringsbudget är startat under 2022. Till åtgärdslistan kopplas sedan VA-enhetens 


behovslista som innehåller nybyggnationer och utredningsbehov som är kopplad till 


kommunens kommande översiktsplan.   


Revisorerna ”bedömer att det inte kan anses rimligt att en tredjedel av en producerad vara 


”försvinner” och aldrig blir debiterad.” 


Svar: 


Enheten instämmer helt i detta. Därav arbetet med nulägesanalysen ovan.  


Revisorerna ”vill uppmuntra till att åtgärder som identifieras i olika utredningar tydligt presenteras 


för politiken så att det skapas en förståelse för de åtgärder som behövs.” 


Svar: 
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Enheten har historiskt varit för dålig på att involvera politiken i olika utredningar. 


Nuvarande ledning för VA har för avsikt att förbättra detta. 


Revisorerna ”ser det som angeläget att principer om kostnadsfördelning i gemensamma 


projekt formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer.” 


Svar: 


Principer för kostnadsfördelning finns men inte direkt nedtecknat. Enheten kommer 


tillsammans med berörda att formalisera och skapa nedtecknade principer som ska vara 


klart under 2022. 


Revisorerna vill ”rekommendera att övningsverksamheten ges större prioritet kommande år och ser 


att det är av stor vikt att olika kommunala verksamheter (särskilt samhällsviktiga verksamheter) 


involveras i en sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 


Svar: 


Detta är en viktig punkt som det genom åren arbetats med. VA-enheten ser det som väldigt 


viktigt för att öva den egna organisationen och hitta förbättringsåtgärder inom 


dokumentation, utbildning och på verk och ledningsnät.  


Barnkonventionen  


Väl fungerande Va-anläggningar och en säker dricksvattenförsörjning är av stor betydelse ur 


ett barnrättsperspektiv. Barn har enligt barnkonventionen rätt till liv, överlevnad och 


utveckling (§ 6) samt rätt till rent dricksvatten (§ 24 C). 
§ 24 ”Konventionsstaterna ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska särskilt vidta lämpliga 


åtgärder för att: 


• (c) bekämpa sjukdom och undernäring, bland annat inom ramen för primärvården, genom utnyttjande 


av lättillgänglig teknik och tillhandahållande av lämpliga och näringsrika livsmedel och rent 


dricksvatten, med beaktande av de faror och risker som miljöförstöring innebär,” 


Ekonomisk påverkan 


Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt analys av 


kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter.  


Beslutsunderlag 


KS §238, 2022-10-17 


AU §136, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-08-11 


KPMG Revisionsrapport -Granskning av kommunens kapital i form Va-anläggningar samt 
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dricksvattenförsörjning 


VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Tranemo kommuns revisorer 


KPMG 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 150 Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:351 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Godkänner justering att verksamhetens budgetramar för 2022 höjs med 3.271 tkr och 


budgeterade intäkter på finanssidan höjs med 3.271 tkr. 
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 


Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per 


2022-04-30. I budget för 2022 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 56.414 tkr. 


Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2022-04-30 


ska höjning ske med 3.271 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså 


höjas med 3.271 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande 


mån med 3.271 tkr.   


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då 


budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 


Beslutsunderlag 


KS §241, 2022-10-17 


AU §138, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-07-18 


Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2022-04-30 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Avslutat 


 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-10-31 
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§ 151 Uppdrag - Revidering av arbetsordning för 


fullmäktigeberedningar 2022 KS/2022:83 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Antar arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar och upphäver 


tidigare gällande arbetsordning.  
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 


2022-02-07 §17, beslutade kommunfullmäktige att anta Arvodesreglemente för 


förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026 med bilagan ”Politikerarvoden i Tranemo 


kommun 2023–2026”. 


I det antagna reglementet föreslog arvodesberedningen att höja arvodesnivån på 


ställföreträdande beredningsledare från 2% till 7%.  


Arvodesberedningen överlämnande även i samband med antagandet en rekommendation 


till fullmäktiges presidie om att byta namn på titeln ställföreträdande beredningsledare till 


vice beredningsledare. Beredningens intention är att ansvaret ska höjas för ställföreträdande 


beredningsledare och därmed är det mer passande med ett namnbyte. 


En revidering är gjord av arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedning med 


namnbytet samt ett förtydligande av fullmäktiges presidies yttrande vid överlämning av 


beredningsuppdrag. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


KS §244, 2022-10-17 


AU §141, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-06-29 


Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Författningssamlingen 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-10-31 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 


 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-10-31 
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§ 152 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2022 


KS/2022:82 


Kommunfullmäktiges beslut 


• Antar arbetsordningen för kommunfullmäktige och upphäver tidigare gällande 


arbetsordning. 
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 


Kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans med förvaltningen arbetat fram förslag på 


ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 


När den tillfälliga arvodesberedningen arbetade med att revidera arvodesreglementet inkom 


de flera olika synpunkter, tankar och frågor rörande de politiska uppdragen och 


organisationen. Beredningen tog till sig dessa och överlämnande synpunkterna till 


fullmäktiges presidie vilket gällde gruppledarens roll, digitalt deltagande på sammanträden 


samt namnet på titeln ställföreträdande beredningsledare.   


Dessa förslag har inarbetats i det nya förslaget på kommunfullmäktiges arbetsordning. 


 


Förslaget innehåller förutom språkliga förändringar, följande; 


- Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden.  


- Förtydligande om att handlingar tillhandahålls via applikationen lexmeeting. 


- Votering sker i första hand digitalt och i andra hand genom upprop. 


- Förtydligande om vad som räknas som undertecknad motion. 


- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in motion. 


- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in medborgarförslag. 


- Förtydligande att flera ledamöter inte kan ställa en interpellation gemensamt. 


- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in interpellation.  


- Tillägg av klockslag för sista tid att lämna in en fråga. 


- Ställföreträdande beredningsledare byter titel till vice beredningsledare. 


- Nytt stycke om gruppledarens roll. 


Ändringar finner ni i arbetsordningen med överstrykning och gulmarkerat. 


Barnkonventionen  


En aktuell och korrekt arbetsordning säkerställer att den demokratiska processen i 


fullmäktige går rätt till. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
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Kommunfullmäktige 
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Beslutsunderlag 


KS §245, 2022-10-17 


AU §142, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-06-29 


Arbetsordning för kommunfullmäktige 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Arbetsordningen för kommunfullmäktige 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-10-31 
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§ 153 Motioner och medborgarförslag under beredning höst 2022 


KS/2022:396 


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 


Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 


kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och 


motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige. 


Vid avstämning 2022-09-06 finns det fem motioner och 13 medborgarförslag under 


beredning. 


Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och 


medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av 


motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att 


kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att 


informationen givits. 


Vid avstämningsdatumet finns det inga motioner eller medborgarförslag som har passerat 


gränsen. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- eller rättighetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


KS §246, 2022-10-17 


AU §143, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse om motioner och medborgarförslag under beredning 2022 


Motioner 20220906 


Medborgarförslag 20220906 
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Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 


2022-10-31 
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§ 154 Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:81 


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; 


- E-post Expediering av Delårsrapport 2022 Tolkförmedling Väst 


- Bilaga Tjänsteutlåtande Tolkförmedling Väst 


- Delårsrapport 2022 Tolkförmedling Väst 


- Bilaga Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst 


- Bilaga Revisorernas bedömning Tolkförmedling Väst 


- Bilaga Förbundsordning 2021-01-01 Tolkförmedling Väst 


- Protokoll Tolkförmedling Väst 2022-03-25 


- Protokoll Tolkförmedling Väst 2022-05-20 


- Protokoll Tolkförmedling Väst 2022-09-30 


- Protokollsutdrag Sjuhärads Samordningsförbund 2022-10-14 § 69 Vitesföreläggande 


Billdalsgatan 1-3 


- Bilaga Tjänsteutlåtande Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling 


Väst 


- Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst 


- Bilaga Protokollsutdrag Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling 


Väst 


- Tillsynsprotokoll överförmyndarnämnden Tranemo 


- Minnesanteckningar Polsam 2022-10-04 


Status 


Pågående 
 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 
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§ 155 Presentation av politikerplattformen  


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 


Presentation ges av politikerplattformen på Tranemo kommuns hemsida. 


Föredragning och debatt 


Processekretare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Avslutat 
 


 


 


 


 







NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 8/2022 
vid kommunfullmäktige 2022-10-31 kl. 16.00 
 
 


 


Ledamöter 


 


Närvaro 


 


Omröstning 1 


 


Omröstning 2 


 


Omröstning 3 


 


Omröstning 4 


1. Driton Bilalli (S) 


 


 
I 


    


2. Eva-Karin Haglund (S) 


 


 
I 


    


3. Ulf Thifors (S) 


 


 
I 


    


4. Rosé Torkelsson (S) 


 


 
I 


    


5. Göran Björk (S) 


 


 
I 


    


6. Lena Eksberg (S) 


 


 
I 


    


7. Bo Haarala (S) 


 


 
I 


    


8. Ingela Remstam (S) 


 


 
I 


    


9. Jonas Kristiansen Adelsten 
(S) 
 


 
I 


    


10. Madde Lind (S) 


Eija Qvist (S) 


 
I 


    


11. Rikard Strömberg (S) 


 


 
I 


    







NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 8/2022 
vid kommunfullmäktige 2022-10-31 kl. 16.00 
 


12. Marita Nordin (S) 
 


 
I 


    


13. Karin Ljungdahl (C) 


 


 
I 


    


14. Lennart Haglund (C) 


 


 
I 


    


15. Christoffer Andersson (C) 


 


 
I 


    


16. Viktoria Haraldson (C) 


 


 
I 


    


 


17. Torbjörn Edgren (C) 
Lina Chalhoub (C) 


 


 
I 


    


18. Cecilia Lööf (C) 


 


 
I 


    


19. Emelie Romland (C) 


 


 
I 


    


20. Jörgen Erikson (C) 


 


 
I 


    


21. Ana Alvarez Björk (L) 


 


 
I 


    


22. Niklas Gardewik (M) 


 


 
I 


    


23. Kathleen Wireklev (M) 


 


 


 
I 
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24. Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) 


 


 
I 


    


25. Ulf Nyberg (M) 


 


 
I 


    


26. Stephan Bergman (M) 
Ulrika Glans (M) 


 


 
I 


    


27. Fredrik Risby (M) 


 


 
I 


    


28. Brigitte Barenfeld (Kd) 


 


 
I 


    


29. Maddelien Andersson (Kd) 


 


 
I 


    


30. Wajdi-Louis Azouri (SD) 


 


 
I 


    


31. Kjell Larsson (SD) 
Christina Edler (SD) 


 


 
I 


    


32. Birger Agerling (SD) 


 


 
I 


    


33. Per-Arne Engström (SD) 


 


 
I 


    


34. Anna Letth (SD) 


 


 


 
I 
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35. Ivan Letth (SD) 


 


 
I 


    


36. Erica Grönesjö (V) 


 


 
I 


    


37. Viktor Lyresten (Mp) 


 


 
I 
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