
 

 

 

 2022-12-02 

VÄLKOMMEN PÅ GLÖGGMINGEL!  

Innan kommunfullmäktiges 

sammanträde bjuds det, till den 

som önskar, på glögg med 

tilltugg. 

Tid & Plats: kl 15.30, 

Tranemosalen, i kommunhuset. 

Välkommen! 

 

Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, 

kommunkontoret i Tranemo 2022-12-12 kl 16:00 för behandling av följande ärenden: 

 

1  Justerare föreslås Viktoria Haraldson (C) och Brigitte Barenfeld (Kd). 

Justeringen sker på Tranemo kommun fredagen den 16e december kl 

08.00.  

 

2  Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:516 

 

3  Inkomna interpellationer och frågor  

 

4  Svar på interpellation - (V) KS/2022:511 

 

5  Svar - Medborgarförslag om att kommunen subventionera delar av lönen 

för extrajobb i kommunen  



 

 

 

6  Kulturstrategi  

 

7  Reglemente för gemensam bygg- och miljönämnd, Gislaved och Tranemo  

 

8  Regler för partistöd  

 

9  Aktieägartillskott för lösen av lån i TFAB  

 

10  Val av 5 revisorer 2023-2026 KS/2022:497 

 

11  Val av 12 huvudmän till Sparbanken Tranemo 2023 till och med 

sparbanksstämman 2027 KS/2022:497 

 

12  Val av 3 gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2023-

2026 KS/2022:492 

 

13  Val av beredningsledamöter till Demokrati- och visionsberedningen 

KS/2022:497 

 

14  Val av 13 ledamöter och 13 ersättare till kommunstyrelsen KS/2022:497 

 

15  Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Valnämnden KS/2022:497 

 

16  Val av 3 ledamöter och 6 ersättare till krisledningsnämnd KS/2022:497 

 

17  Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till överförmyndarnämnd KS/2022:497 

 

18  Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till samverkansnämnd Arbetsmarknad 

KS/2022:497 

 



 

 

19  Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till samverkansnämnd personal 

KS/2022:497 

 

20  Val av 4 ledamöter och 4 ersättare till gemensam bygg- och miljönämnd 

Gislaved/Tranemo KS/2022:497 

 

21  Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Tranemo Forum AB 

KS/2022:497 

 

22  Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för TranemoBostäder AB 

KS/2022:497 

 

23  Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Tranemo Utvecklings 

AB KS/2022:497 

 

24  Val av 1 ombud och 1 ersättare till Ätrans vattenråd KS/2022:497 

 

25  Val av 1 ombud och 1 ersättare till Nissans vattenråd KS/2022:497 

 

26  Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till Frans A Nordqvist Stiftelse 

KS/2022:497 

 

27  Val av 3 ledamöter till Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond inkl. FE 

Claessons, Edit Anderssons och Stiftelsen Uddebo och Tranemo 

Ungdomsdonation KS/2022:497 

 

28  Val av 4 ledamöter till Frans Brunkes minne KS/2022:497 

 

29  Val av 1 ledamot till Lindgrens stiftelse KS/2022:497 

 

30  Val till direktioner KS/2022:481, KS/2022:497 

 

31  Val av ombud KS/2022:499, KS/2022:497 



 

 

 

32  Ordning för inkallande av ersättare (inkallelseordning) KS/2022:497 

 

33  Delgivningar KS/2022:231 

 

34  Utdelning av pris till föreningsledare och unga föreningsledare och 

uppvaktning av Svenska mästare  

 

35  Utdelning av Tranemo kommuns kulturpris 2022  

 

36  Uppvaktning av 25 års anställning eller politiska uppdrag i Tranemo 

kommun  

 

37  Utdelning av Tranemo kommuns medborgarpris 2022  

 

38  God Jul & Gott Nytt År  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranemo, 2022-11-24 

 

 

Ulf Thifors (S) 

Ordförande    Sanna Pihlajamäki Blomgren 

    Utredare/Processekreterare 

 



 

 

Förhinder 

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

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

mailto:kommun@tranemo.se


Ämne: Medborgarförslag
Från: Henrik  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-11-19 09:37:33

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

Henrik
Larsen

 Jag vill föreslå att simhallen får längre öppettider. Att stänga 14 på lördagar 
är alldeles för tidigt. Man måste ändå ge ungdomar och föräldrar med mindre 
barn en chans att kunna besöka simhallen senare under dagen. Simhallen är 
ett perfekt ställe att fånga upp ungdomarna på och då är det ju synd att stänga 
kl. 14. Man ska inte behöva stressa med barnen för att komma dit och bada. 



Vänsterpartiet Tranemo 

Kommunfullmäktige 

 

  

  

Interpellation 

2022-11-15 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

Erica Grönesjö (V) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-28 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 275 Medborgarförslag om att kommunen subventionera delar av 
lönen för extrajobb i kommunen. KS/2022:300 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget avslås. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag med förslaget om att kommunen skulle kunna 
erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare där delar av lönen subventioneras av 
kommunen. Förvaltningen anser att tanken är god, men att kostnaden inte står i relation till 
eventuell nytta med förslaget. 

Ärendet 
Love Andersson har 2022 06 07 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör kunna 
erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare året runt där delar av lönen 
subventioneras av kommunen.    
 
Förslagsställaren anser att detta kan skapa lättare ingångar för ungdomar och företagen 
genom att stärka kompetensförsörjningen och därmed skapa en mer attraktiv kommun.  
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022 09 01 via telefon och mail för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Idag erbjuder Tranemo kommun och Svenljunga kommun genom den gemensamma 
Arbetsmarknadsenheten (AME) lönesubvention under sommaren för elever i årskurs nio 
samt ettan och tvåan på gymnasiet. Det huvudsakliga syftet med den nuvarande 
lönesubventionen är att ungdomarna ska få möjlighet att bredda sina kunskaper inför 
kommande studie- och yrkesval. Genom lönesubventionen får företagen ett bidrag på 
3 735kr per elev om de erbjuder 90 timmars arbete under sommaren. Sommaren 2022 var 67 
elever ute hos våra företag i Tranemo kommun.  
 
Vid lönesubvention är det viktigt att kommunerna jobbar med likabehandlingsprincipen, där 
alla företag får ta del av erbjudandet. Detta enligt riktlinjer från SKR (Sveriges kommuner 
och regioner). 
 
Idag går 132 elever i årskurs 9, 131 elever i årskurs 1 på gymnasiet och 91 elever i årskurs 2 
på gymnasiet. Totalt 354 elever.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-28 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

 
Det positiva med medborgarförslaget är bland annat att företag kan öppna upp för fler 
ungdomar som sedan säkrar framtidens kompetensförsörjning, att ungdomar gör något 
meningsfullt och att man kan förebygga avbrutna studier.  
 
Negativa delar i lönesubventionen är att det blir kostsamt om alla elever från nian, ettan och 
tvåan i gymnasiet erbjuds lönesubvention året om, att det blir en ökad administration.  
 
Nuvarande lönesubvention gäller endast under sommaren för både Svenljunga och Tranemo 
kommuner. Om fler timmar ska erbjudas påverkar det feriearbetarbudgeten och blir därmed 
mer kostsamt.  
 
Idag arbetar förvaltningen genom flertalet insatser i samverkan med skolan, föreningen 
Tillväxt Tranemo och Företagarna Svenljunga och Tranemo där man bland annat jobbar med 
att visa upp vad vi har för företag i kommunen. Genom Arbetsmarknadsenheten erbjuds 
bland annat prao, feriearbete och möjligheten att vara ferieentreprenör genom 
praktikplatsen.se. 
 
Många företag har idag brist på arbetare i Tranemo kommun och de söker därmed arbetare 
som kan jobba extra. Detta tyder på att det inte finns något behov av att med skattemedel 
subventionera dessa arbetstillfällen.  
 
Förvaltningen anser att medborgarförslaget har goda intentioner. Trots det och med tanke på 
de kostnader som kommer att följa med lönesubvention året runt föreslår förvaltningen att 
avslå medborgarförslaget. 

Barnkonventionen  
Förvaltningen jobbar aktivt med Arbetsmarknadsenheten, företag, skolan och föreningen 
Tillväxt Tranemo med att utveckla kompetensförsörjningsfrågorna vilket gynnar ungdomar 
att hitta ut till arbetslivet. Arbetslösheten är låg i kommunen vilket borde göra det enkelt för 
elever att hitta jobb på egen hand. Ett avslag på medborgarförslag borde inte påverka våra 
barn och ungdomar negativt.  

Jämställdhet- och rättighetsanalys  
I dagens erbjudande för lönesubvention under sommaren får alla elever i nian, ettan- och 
tvåan på gymnasiet erbjudande oavsett kön. Ett avslag påverkar inte jämställdhet- och 
rättighetsanalysen.   

Ekonomisk påverkan 
Om förslaget bifalles skulle det innebära en högre kostnad för Tranemo kommun i det som 
idag ligger under feriearbetarbudgeten. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-28 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 
 
 

Om exempelvis hälften av alla elever som går i nian samt ettan och tvåan på gymnasiet väljer 
lönesubventionen (utöver den vi redan har under sommaren) med 90 utspritt på övriga året, 
blir summan 661 095kr/år.  
 

Beslutsunderlag 
AU §161, 2022-11-08 
Tjänsteskrivelsen 2022-09-28 
Medborgarförslag om att kommunen bör subventionera delar av lönen för ungdomar 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare- Love Andersson (C) 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
Arbetsmarknadsenheten Svenljunga och Tranemo 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-11-08 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 161 Medborgarförslag om att kommunen subventionera delar av 
lönen för extrajobb i kommunen. KS/2022:300 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Medborgarförslaget avslås. 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag med förslaget om att kommunen skulle kunna 
erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare där delar av lönen subventioneras av 
kommunen. Förvaltningen anser att tanken är god, men att kostnaden inte står i relation till 
eventuell nytta med förslaget. 

Ärendet 
Love Andersson har 2022 06 07 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör kunna 
erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare året runt där delar av lönen 
subventioneras av kommunen.    
 
Förslagsställaren anser att detta kan skapa lättare ingångar för ungdomar och företagen 
genom att stärka kompetensförsörjningen och därmed skapa en mer attraktiv kommun.  
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022 09 01 via telefon och mail för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Idag erbjuder Tranemo kommun och Svenljunga kommun genom den gemensamma 
Arbetsmarknadsenheten (AME) lönesubvention under sommaren för elever i årskurs nio 
samt ettan och tvåan på gymnasiet. Det huvudsakliga syftet med den nuvarande 
lönesubventionen är att ungdomarna ska få möjlighet att bredda sina kunskaper inför 
kommande studie- och yrkesval. Genom lönesubventionen får företagen ett bidrag på 
3 735kr per elev om de erbjuder 90 timmars arbete under sommaren. Sommaren 2022 var 67 
elever ute hos våra företag i Tranemo kommun.  
 
Vid lönesubvention är det viktigt att kommunerna jobbar med likabehandlingsprincipen, där 
alla företag får ta del av erbjudandet. Detta enligt riktlinjer från SKR (Sveriges kommuner 
och regioner). 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-11-08 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Idag går 132 elever i årskurs 9, 131 elever i årskurs 1 på gymnasiet och 91 elever i årskurs 2 
på gymnasiet. Totalt 354 elever.  
 
Det positiva med medborgarförslaget är bland annat att företag kan öppna upp för fler 
ungdomar som sedan säkrar framtidens kompetensförsörjning, att ungdomar gör något 
meningsfullt och att man kan förebygga avbrutna studier.  
 
Negativa delar i lönesubventionen är att det blir kostsamt om alla elever från nian, ettan och 
tvåan i gymnasiet erbjuds lönesubvention året om, att det blir en ökad administration.  
 
Nuvarande lönesubvention gäller endast under sommaren för både Svenljunga och Tranemo 
kommuner. Om fler timmar ska erbjudas påverkar det feriearbetarbudgeten och blir därmed 
mer kostsamt.  
 
Idag arbetar förvaltningen genom flertalet insatser i samverkan med skolan, föreningen 
Tillväxt Tranemo och Företagarna Svenljunga och Tranemo där man bland annat jobbar med 
att visa upp vad vi har för företag i kommunen. Genom Arbetsmarknadsenheten erbjuds 
bland annat prao, feriearbete och möjligheten att vara ferieentreprenör genom 
praktikplatsen.se. 
 
Många företag har idag brist på arbetare i Tranemo kommun och de söker därmed arbetare 
som kan jobba extra. Detta tyder på att det inte finns något behov av att med skattemedel 
subventionera dessa arbetstillfällen.  
 
Förvaltningen anser att medborgarförslaget har goda intentioner. Trots det och med tanke på 
de kostnader som kommer att följa med lönesubvention året runt föreslår förvaltningen att 
avslå medborgarförslaget. 

Barnkonventionen  
Förvaltningen jobbar aktivt med Arbetsmarknadsenheten, företag, skolan och föreningen 
Tillväxt Tranemo med att utveckla kompetensförsörjningsfrågorna vilket gynnar ungdomar 
att hitta ut till arbetslivet. Arbetslösheten är låg i kommunen vilket borde göra det enkelt för 
elever att hitta jobb på egen hand. Ett avslag på medborgarförslag borde inte påverka våra 
barn och ungdomar negativt.  

Jämställdhet- och rättighetsanalys  
I dagens erbjudande för lönesubvention under sommaren får alla elever i nian, ettan- och 
tvåan på gymnasiet erbjudande oavsett kön. Ett avslag påverkar inte jämställdhet- och 
rättighetsanalysen.   

Ekonomisk påverkan 
Om förslaget bifalles skulle det innebära en högre kostnad för Tranemo kommun i det som 
idag ligger under feriearbetarbudgeten. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-11-08 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 
 
 

Om exempelvis hälften av alla elever som går i nian samt ettan och tvåan på gymnasiet väljer 
lönesubventionen (utöver den vi redan har under sommaren) med 90 utspritt på övriga året, 
blir summan 661 095kr/år.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-09-28 
Medborgarförslag om att kommunen bör subventionera delar av lönen för ungdomar 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare- Love Andersson (C) 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
Arbetsmarknadsenheten Svenljunga och Tranemo 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Vår ref: Manda Schillerås 
Verksamhetschef 
Datum: 2022-09-28 
Dnr: KS/2022:300 
 

 

Svar på Medborgarförslag om att kommunen ska 
subventionera delar av lönen för extrajobb i kommunen. 

 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

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

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag med förslaget om att kommunen skulle 
kunna erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare där delar av lönen 
subventioneras av kommunen. Förvaltningen anser att tanken är god, men att 
kostnaden inte står i relation till eventuell nytta med förslaget. 

Ärendet 
Love Andersson har 2022 06 07 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen 
bör kunna erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare året runt där 
delar av lönen subventioneras av kommunen.    
 
Förslagsställaren anser att detta kan skapa lättare ingångar för ungdomar och 
företagen genom att stärka kompetensförsörjningen och därmed skapa en mer 
attraktiv kommun.  
 
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022 09 01 via telefon och mail 
för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Idag erbjuder Tranemo kommun och Svenljunga kommun genom den 
gemensamma Arbetsmarknadsenheten (AME) lönesubvention under sommaren 



 
 
 
 

för elever i årskurs nio samt ettan och tvåan på gymnasiet. Det huvudsakliga 
syftet med den nuvarande lönesubventionen är att ungdomarna ska få möjlighet 
att bredda sina kunskaper inför kommande studie- och yrkesval. Genom 
lönesubventionen får företagen ett bidrag på 3 735kr per elev om de erbjuder 90 
timmars arbete under sommaren. Sommaren 2022 var 67 elever ute hos våra 
företag i Tranemo kommun.  
 
Vid lönesubvention är det viktigt att kommunerna jobbar med 
likabehandlingsprincipen, där alla företag får ta del av erbjudandet. Detta enligt 
riktlinjer från SKR (Sveriges kommuner och regioner). 
 
Idag går 132 elever i årskurs 9, 131 elever i årskurs 1 på gymnasiet och 91 elever i 
årskurs 2 på gymnasiet. Totalt 354 elever.  
 
Det positiva med medborgarförslaget är bland annat att företag kan öppna upp 
för fler ungdomar som sedan säkrar framtidens kompetensförsörjning, att 
ungdomar gör något meningsfullt och att man kan förebygga avbrutna studier.  
 
Negativa delar i lönesubventionen är att det blir kostsamt om alla elever från 
nian, ettan och tvåan i gymnasiet erbjuds lönesubvention året om, att det blir en 
ökad administration.  
 
Nuvarande lönesubvention gäller endast under sommaren för både Svenljunga 
och Tranemo kommuner. Om fler timmar ska erbjudas påverkar det 
feriearbetarbudgeten och blir därmed mer kostsamt.  
 
Idag arbetar förvaltningen genom flertalet insatser i samverkan med skolan, 
föreningen Tillväxt Tranemo och Företagarna Svenljunga och Tranemo där man 
bland annat jobbar med att visa upp vad vi har för företag i kommunen. Genom 
Arbetsmarknadsenheten erbjuds bland annat prao, feriearbete och möjligheten 
att vara ferieentreprenör genom praktikplatsen.se. 
 
Många företag har idag brist på arbetare i Tranemo kommun och de söker 
därmed arbetare som kan jobba extra. Detta tyder på att det inte finns något 
behov av att med skattemedel subventionera dessa arbetstillfällen.  
 
Förvaltningen anser att medborgarförslaget har goda intentioner. Trots det och 
med tanke på de kostnader som kommer att följa med lönesubvention året runt 
föreslår förvaltningen att avslå medborgarförslaget. 



 
 
 
 

Barnkonventionen  
Förvaltningen jobbar aktivt med Arbetsmarknadsenheten, företag, skolan och 
föreningen Tillväxt Tranemo med att utveckla kompetensförsörjningsfrågorna 
vilket gynnar ungdomar att hitta ut till arbetslivet. Arbetslösheten är låg i 
kommunen vilket borde göra det enkelt för elever att hitta jobb på egen hand. Ett 
avslag på medborgarförslag borde inte påverka våra barn och ungdomar 
negativt.  

Jämställdhet- och rättighetsanalys  
I dagens erbjudande för lönesubvention under sommaren får alla elever i nian, 
ettan- och tvåan på gymnasiet erbjudande oavsett kön. Ett avslag påverkar inte 
jämställdhet- och rättighetsanalysen.   

Ekonomisk påverkan 
Om förslaget bifalles skulle det innebära en högre kostnad för Tranemo kommun 
i det som idag ligger under feriearbetarbudgeten. 
Om exempelvis hälften av alla elever som går i nian samt ettan och tvåan på 
gymnasiet väljer lönesubventionen (utöver den vi redan har under sommaren) 
med 90 utspritt på övriga året, blir summan 661 095kr/år.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-09-28 
Medborgarförslag om att kommunen bör subventionera delar av lönen för 
ungdomar 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare- Love Andersson ( C ) 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
Arbetsmarknadsenheten Svenljunga och Tranemo 



 
 
 
 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 
Patrik Westerberg   Manda Schillerås 
Sektionschef    Verksamhetschef 



Ämne: Medborgarförslag
Från: Tranemo Kommun  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-06-07 09:28:42

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

Love
Andersson

 Medborgarförslag ang. attraktiv kommun för barn och unga-Subventionera 
delar av löner för extrajobb i kommunen.

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

Många unga vill ha ett arbete utöver sin tid i skolan. Men det kan idag vara 
svårt för vissa företag att ha extrajobbare eftersom att man behöver ha sin 
fasta personal som ska ha sin lön och utöver det ha eventuella extrajobbare. 
Detta kan i vissa fall att man tackar nej till extrajobb på grund av att man inte 
har pengarna för att ha en så pass osäker extraanställning/extraresurs lite då 
och då. Jag tycker därför att kommunen likt det man gör över sommaren som 
feriearbete kan erbjuda lokala företag att ha extrajobbare med en av 
kommunen subventionerad lön. 

Detta skulle kunna leda till att fler unga kan tjäna sina egna pengar och att fler 
unga tas ut i arbetslivet. För ju tidigare man plockas ut till arbetslivet, desto 
större chans är det att du blir kvar och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Jag föreslår därför att:

Kommunen erbjuder lokala företag/butiker att anställa extrajobbare där delar 
av lönen subventioneras av kommunen

Ambjörnarp 7/6
Love Andersson 
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§ 271 Kulturstrategi KS/2021:558 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Antar kulturstrategi för Tranemo kommun 

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

Ärendet 
2017-10-30 antog kommunfullmäktige den kulturstrategi som Trivsel - och 
trygghetsberedningen arbetade fram. Nu har den strategin omarbetats och uppdaterats. 
Förändringarna som har gjorts gäller främst uppdateringar för att harmoniera med 
kommunens övriga styrdokument, de tre hållbarhetsperspektiven och kommunens 
organisation.  

Syftet med strategin är att levandegöra kommunens vision och strategiska plan genom att 
utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. Strategin ska innehålla ett fåtal 
övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan på människors livsmiljö och hälsa 
och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en gynnsam befolkningsutveckling.  

Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och varierad 
fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och ideella krafter. 
Kulturen ska finnas i invånarnas vardag och genomsyra all kommunal verksamhet.  

Barnkonventionen  
Barns bästa har beaktats vid framtagandet av kulturstrategin. Att kommunen har en aktuell 
kulturstrategi är positivt för barn och ungdomar ur många olika aspekter. Barn kan 
utvecklas genom kulturskapande och kulturupplevelser av olika slag. Detta går väl ihop 
med artikel 6 i barnkonventionen ”Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” och 
artikel 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. 
För att beakta barnkonventionen artikel 3 ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” har förvaltningen haft dialog med barn 
angående kulturfrågor. Feriearbetande ungdomar har funnits i kommunens olika orter 
under sommaren och pratat kultur samt erbjudit aktiviteter. Frågeställningar har tagits fram 
med hjälp av barnrättsarbetare. Förvaltningen bedömer att kulturstrategin är ett viktigt steg 
på vägen för att ge barnen det de har rätt till och kan samtidigt bidra till att långsiktigt 
planera hur vi vill att kultur för barn och ungdomar i den egna kommunen ska fungera, hur 
vi ska samarbeta och hur kulturen ska utvecklas. 
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Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Utifrån begreppen kan sägas att i sitt innehåll beaktar kulturstrategin alla människors rätt att 
delta i kulturlivet på lika villkor – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, både som 
utövare och publik. Kulturens kraft ska ses som en utvecklingsmetod för inkludering och 
vidgat deltagande.  

Beslutsunderlag 
AU §156, 2022-11-03 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Kulturstrategi med ändringar markerade 
Kulturstrategi  

Föredragning och debatt 
Kulturchef Juan Ochoa föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
De kommunala bolagen 
Författningssamling 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kulturstrategi  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 156 Kulturstrategi KS/2021:558 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Antar kulturstrategi för Tranemo kommun 

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

Ärendet 
2017-10-30 antog kommunfullmäktige den kulturstrategi som Trivsel - och 
trygghetsberedningen arbetade fram. Nu har den strategin omarbetats och uppdaterats. 
Förändringarna som har gjorts gäller främst uppdateringar för att harmoniera med 
kommunens övriga styrdokument, de tre hållbarhetsperspektiven och kommunens 
organisation.  

Syftet med strategin är att levandegöra kommunens vision och strategiska plan genom att 
utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. Strategin ska innehålla ett fåtal 
övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan på människors livsmiljö och hälsa 
och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en gynnsam befolkningsutveckling.  

Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och varierad 
fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och ideella krafter. 
Kulturen ska finnas i invånarnas vardag och genomsyra all kommunal verksamhet.  

Barnkonventionen  
Barns bästa har beaktats vid framtagandet av kulturstrategin. Att kommunen har en aktuell 
kulturstrategi är positivt för barn och ungdomar ur många olika aspekter. Barn kan 
utvecklas genom kulturskapande och kulturupplevelser av olika slag. Detta går väl ihop 
med artikel 6 i barnkonventionen ”Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” och 
artikel 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. 
För att beakta barnkonventionen artikel 3 ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” har förvaltningen haft dialog med barn 
angående kulturfrågor. Feriearbetande ungdomar har funnits i kommunens olika orter 
under sommaren och pratat kultur samt erbjudit aktiviteter. Frågeställningar har tagits fram 
med hjälp av barnrättsarbetare. Förvaltningen bedömer att kulturstrategin är ett viktigt steg 
på vägen för att ge barnen det de har rätt till och kan samtidigt bidra till att långsiktigt 
planera hur vi vill att kultur för barn och ungdomar i den egna kommunen ska fungera, hur 
vi ska samarbeta och hur kulturen ska utvecklas. 
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Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Utifrån begreppen kan sägas att i sitt innehåll beaktar kulturstrategin alla människors rätt att 
delta i kulturlivet på lika villkor – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, både som 
utövare och publik. Kulturens kraft ska ses som en utvecklingsmetod för inkludering och 
vidgat deltagande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Kulturstrategi med ändringar markerade 
Kulturstrategi  

Föredragning och debatt 
Kulturchef Juan Ochoa föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
De kommunala bolagen 
Författningssamling 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kulturstrategi  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Tina Haglund 
Handläggare 
Datum: 2022-09-27 
Dnr: KS/2021:558 
 
 

Tjänsteskrivelse om kulturstrategi 

Förslag till beslut 
• Antar kulturstrategi för Tranemo kommun 

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

Ärendet 
2017-10-30 antog kommunfullmäktige den kulturstrategi som Trivsel - och 
trygghetsberedningen arbetade fram. Nu har den strategin omarbetats och 
uppdaterats. Förändringarna som har gjorts gäller främst uppdateringar för att 
harmoniera med kommunens övriga styrdokument, de tre 
hållbarhetsperspektiven och kommunens organisation.  

Syftet med strategin är att levandegöra kommunens vision och strategiska plan 
genom att utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. Strategin ska 
innehålla ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan på 
människors livsmiljö och hälsa och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en 
gynnsam befolkningsutveckling.  

Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik 
och varierad fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, 
civilsamhälle och ideella krafter. Kulturen ska finnas i invånarnas vardag och 
genomsyra all kommunal verksamhet.  

Barnkonventionen  
Barns bästa har beaktats vid framtagandet av kulturstrategin. Att kommunen har 
en aktuell kulturstrategi är positivt för barn och ungdomar ur många olika 
aspekter. Barn kan utvecklas genom kulturskapande och kulturupplevelser av 
olika slag. Detta går väl ihop med artikel 6 i barnkonventionen ”Barn har rätt till 
liv, överlevnad och utveckling” och artikel 31 ”Barn har rätt till lek, vila och 
fritid”. 
För att beakta barnkonventionen artikel 3 ”Vid alla beslut som rör barn ska i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” har förvaltningen haft 



 
 
 
dialog med barn angående kulturfrågor. Feriearbetande ungdomar har funnits i 
kommunens olika orter under sommaren och pratat kultur samt erbjudit 
aktiviteter. Frågeställningar har tagits fram med hjälp av barnrättsarbetare. 
Förvaltningen bedömer att kulturstrategin är ett viktigt steg på vägen för att ge 
barnen det de har rätt till och kan samtidigt bidra till att långsiktigt planera hur 
vi vill att kultur för barn och ungdomar i den egna kommunen ska fungera, hur 
vi ska samarbeta och hur kulturen ska utvecklas. 
 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Utifrån begreppen kan sägas att i sitt innehåll beaktar kulturstrategin alla 
människors rätt att delta i kulturlivet på lika villkor – oavsett kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, både som utövare och publik. Kulturens kraft ska ses som en 
utvecklingsmetod för inkludering och vidgat deltagande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 

Kulturstrategi med ändringar markerade 

Kulturstrategi  

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
De kommunala bolagen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kulturstrategi  



 
 
 
Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Juan Ochoa 

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

Kultur är en stark egenskap hos människan, en universell kapacitet. Den skapas av 
värden som vi människor värnar om, innovativ konst som ger oss mod att möta 
framtiden men också vårt kulturarv som berättar vilka vi är. Genom kultur får 
människan upplevelser, möten, bildning och känner delaktighet. I vid mening kan kultur 
handla om alla aspekter av det mänskliga livet. Den ger oss insikt, skapar empati, 
utmanar och berör oss, vi växer som individer och känner oss delaktiga. Vår 
kulturdefinition innefattar kulturarvet och de traditionella konstarterna, men vi ser också 
hur kultur skapas i dagens samhälle. Synen på kultur ska vara bred, öppen, accepterande 
och gränslös.  

Ur Tranemo kommuns Vision och strategiska plan 

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och 
framtidstro.” 

”Ett levande Tranemo. Vi stödjer kultur- och föreningsliv som bidrar till glädje och 
gemenskap vilket leder till att människor väljer att bo i vår kommun och skapar 
inspirerande mötesplatser.”  

Kulturstrategin är en konkretisering av visionen och ska ge ledning och peka ut 
handlingsriktningar och prioriterade områden. Kultur bidrar till: 

Det hållbara samhället  
 Kultur bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
Socialt bidrar kultur till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig växt. 
Ekonomiskt bidrar kultur och kreativa näringar till sysselsättning, har betydelse för den 
lokala utvecklingen eftersom den skapar tillväxt. Miljömässigt bidrar kultur och 
kulturmiljö till att skapa en attraktiv livsmiljö. 

Det attraktiva samhället  
Kultur kan göra skillnad! Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, 
liksom att själv ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för 
människors vilja att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur kan vara en 
viktig faktor för våra orter- och kommunens attraktivitet. 

Kreativitet och framtidstro  
Kulturdeltagandet behöver värnas och utvecklas. Är kreativiteten det nya stålet? Aktivt 
deltagande i kultur- och föreningslivet är en enorm resursbas för framtiden. Kulturen 
spelar en viktig roll i främjandet av demokratiska, dynamiska och attraktiva miljöer. 



 
 
 
Genom att prioritera kultur för barn och unga investerar vi i deras uppväxt och lägger 
grunden till deras och Tranemos framtid. 

 

2. Syfte 
Syftet med strategin är att levandegöra kommunens vision och strategiska plan, genom 
att utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. Strategin ska innehålla ett fåtal 
övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan på människors livsmiljö och 
hälsa och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en gynnsam befolkningsutveckling.  

Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och 
varierad fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och 
ideella krafter. Kulturen ska finnas i invånarnas vardag och genomsyra all kommunal 
verksamhet.  

 

3. Kulturstrategi 

Kulturstrategin är ett övergripande dokument som beskriver färdriktningen för hur 
kulturen i Tranemo kommun ska utvecklas och samtidigt synliggöra kommunens mål i 
Vision och strategiska planen.  

Målgrupp  
 

Kulturstrategin är ett dokument för alla kommunens sektioner och bolag med 
intentionen att påverka föreningslivet, det fria kulturlivet och den enskilde invånaren. 
Kultur ska vara en självklar del av invånarnas vardag, genom att finnas med i all 
kommunal verksamhet såväl på landsbygd som i tätort.  

Kulturstrategiska prioriteringsområden 

• Kultur i horisontellt perspektiv 

• Barn och unga 

• Samordning 

• Gestaltad livsmiljö.  

• Civilsamhället 

 
Kultur i horisontellt perspektiv - kommunens kulturverksamhet ska utformas och 
utvecklas utifrån hela kommunens perspektiv. Samverkan mellan sektioner, bolag, 
föreningsliv, fria kulturutövare m.fl. ska uppmuntras då det skapar förutsättningar för ett 
rikare, varierat kulturutbud och tillgänglighet i alla kommunens delar. Kulturens kraft 



 
 
 
ska genomsyra all kommunal verksamhet och ses som en utvecklingsmetod för 
inkludering, vidgat deltagandet, folkhälsa, utveckling av mötesplatser och det offentliga 
rummet. Det kulturstrategiska utvecklingsområdet är allas angelägenhet.   

Barn och unga – kulturverksamhet ska utformas och utvecklas med hänsyn tagen till 
barn och ungas perspektiv och behov. Barn och ungas drivkraft och kreativitet är vital för 
samhällets framtid och ska uppmuntras. Ett kreativt klimat för barn och unga är en 
betydande tillväxtfaktor. De har rätt till kulturupplevelser och eget skapande oavsett 
uttrycksform. Barn och unga ska kunna påverka kulturutbudet och ges möjlighet att till 
fullo delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Ungdomars kulturintressen är ofta 
icke-traditionella, kan vara svåra att identifiera och är föränderliga. Kommunen ska ta 
tillvara och uppmärksamma barn och ungas kulturuttryck.  

Samordning – kommunens organisation för kultur ska leda utvecklingsarbetet i det 
horisontella perspektivet för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. 
Organisationen ska jobba med civilsamhället, utveckla dialogen med det fria kulturlivet, 
samarbeta mellan kommunala verksamheter, privatpersoner och näringsliv för att ge 
förutsättningar att utveckla kreativa näringar och ta tillvara kommuninvånarnas 
engagemang och kreativitet. Organisationen samarbetar också lokalt med föreningar, 
utvecklar kulturella nätverk och förstärker kommunikation och marknadsföring, samt 
utvecklar regionala samarbeten med Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. 

Gestaltad livsmiljö- det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; 
platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Med hjälp av kultur ges förutsättningar att 
utveckla attraktiva mötesplatser, inspirerande offentliga miljöer och tydliggöra Tranemo 
kommuns karaktär och historia. Kompetenser inom samhällsplanering möter praktiker 
inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv i gemensamma processer som gör att 
vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart 
och jämlikt samhälle där alla får möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. 

Civilsamhället– kommunen ska lyfta det civila samhällets betydelse, samt utveckla och 
tydliggöra dess relation. Civilsamhället kan utgöras av individer, grupper och 
organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen. Genom nätverk och 
dialog med det civila samhället görs människor delaktiga, vilket stärker det civila 
samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutveckling och välfärd.  

 
Process  

Kulturstrategin arbetades fram i en process där den politiska beredningsgruppen hade 
samtal med invånarna via medborgardialoger och sociala medier.  
Verksamheten för kultur har i dialog med barn i kommunen samt sakkunniga från 
Kultur i Väst har tagit fram ett underlag och uppdaterat kulturstrategin som ska gälla de 
kommande fyra åren och som är kopplad till: 



 
 
 
• Vision och strategisk plan  

• Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 

• FN:s barnkonvention 

• Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Regeringens kulturpolitiska mål, Mål för kultur 

 

4. Implementering och tillämpning 
• Kommunen ska med stöd av strategin ta fram en kulturplan samt en barn- och 

ungdomskulturplan.  

• Varje sektion och bolag ska beakta ett kulturperspektiv i sin verksamhetsplan. 
Kommunens organisation för kultur ska fungera som ett stöd vid implementering 
och tillämpning.  

 

5. Uppföljning 
Uppföljning av strategin sker minst vart fjärde år 
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1 Inledning  

Kultur är en stark egenskap hos människan, en universell kapacitet. Den skapas av 
värden som vi människor värnar om, innovativ konst som ger oss mod att möta 
framtiden men också vårt kulturarv som berättar vilka vi är. Genom kultur får 
människan upplevelser, möten, bildning och känner delaktighet. I vid mening kan kultur 
handla om alla aspekter av det mänskliga livet. Den ger oss insikt, skapar empati, 
utmanar och berör oss, vi växer som individer och känner oss delaktiga. Vår 
kulturdefinition innefattar kulturarvet och de traditionella konstarterna, men vi ser också 
hur kultur skapas i dagens samhälle. Synen på kultur ska vara bred, öppen, accepterande 
och gränslös.  

Idag visar forskning1 allt oftare på att kultur, utöver att ha ett eget värde i sig, även spelar 
en viktig roll för utvecklingen av andra områden – till exempel besöksnäring, hälsa, 
utbildning och näringsliv. Ett rikt kulturliv är en av de viktigaste konkurrensfördelarna 
för att öka attraktionskraften och skapa intresse för investeringar och nyföretagande. Det 
är därför viktigt att se kulturen i ett vidare perspektiv i samhällsutvecklingen. 

 

Ur Tranemo kommuns Vision och strategiska plan 3.3.6: (tillagt) 

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och 
framtidstro.” 

”Ett levande Tranemo. Vi stödjer kultur- och föreningsliv som bidrar till glädje och 
gemenskap vilket leder till att människor väljer att bo i vår kommun och skapar 
inspirerande mötesplatser.”  

”Kultur- och föreningslivet har stor betydelse för oss människor och Tranemo kommun 
ska bidra till ett kultur- och föreningsutbud som präglas av gemenskap, tillgänglighet 
och mångfald. Kultur- och föreningsliv är en ingrediens i tillväxtarbetet och ska vara en 
del i planeringen av hur vår kommun ska se ut och vilket samhällsklimat vi vill ha. 

Kultur- och föreningsliv är en viktig faktor för gemenskap, inkludering, trygghet och 
trivsel. För integration av nyanlända har kultur och föreningsliv en central roll. Det 
handlar om hur det ser ut runt omkring oss, hur vi uttrycker oss och blir lyssnade på och 
var vi kan mötas.”  

                                                           
1 Antoni, Rudolf & Mellander, Charlotta (2013) Stadens kultur och tillväxt i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & 
Annika Bergstram (red) Vägskäl. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 
Sacco, P.L. (2013) Kultur 3.0: Konst, delaktighet, utveckling Serie: Nätverkstans skriftserie; 002. Göteborg.  
Gustafsson, C (2013) Kreativa kraftfält i Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, 
Skövde. 
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Kulturstrategin är en konkretisering av visionen och ska ge ledning och peka ut 
handlingsriktningar och prioriterade områden. Kultur bidrar till: 

Det hållbara samhället  
 Kultur bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
Socialt bidrar kultur till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig växt. 
Ekonomiskt bidrar kultur och kreativa näringar till sysselsättning, har betydelse för den 
lokala utvecklingen eftersom den skapar tillväxt. Miljömässigt bidrar kultur och 
kulturmiljö till att skapa en attraktiv livsmiljö. 
 
Det attraktiva samhället  
Kultur kan göra skillnad! Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, 
liksom att själv ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för 
människors vilja att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur kan vara en 
viktig faktor för våra orter- och kommunens attraktivitet. 

Kreativitet och framtidstro  
Kulturdeltagandet behöver värnas och utvecklas. Är kreativiteten det nya stålet? Aktivt 
deltagande i kultur- och föreningslivet är en enorm resursbas för framtiden. Kulturen 
spelar en viktig roll i främjandet av demokratiska, dynamiska och attraktiva miljöer. 
Genom att prioritera kultur för barn och unga investerar vi i deras uppväxt och lägger 
grunden till deras och Tranemos framtid. 
 

2 Syfte 

Syftet med strategin är att levandegöra kommunens vision och strategiska plan ”Lev livet 
på den gröna sidan”, genom att utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. 
Strategin ska innehålla ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan 
på människors livsmiljö och hälsa och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en 
gynnsam befolkningsutveckling.  

Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och 
varierad fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och 
ideella krafter. Kulturen ska finnas i medborgarnas invånarnas vardag och genomsyra all 
kommunal verksamhet.  

Kultur är mötesplatsen där individen prövar gränser, ifrågasätter rådande värderingar 
och värnar rätten att yttra sig fritt.  
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3 Kulturstrategi  

Kulturstrategin är ett övergripande dokument som beskriver färdriktningen för hur 
kulturen i Tranemo kommun ska utvecklas och samtidigt synliggöra kommunens mål i 
Vision och strategiska planen. där kultur och föreningsliv är ett prioriterat område.   

Målgrupp  
 

Kulturstrategin är ett dokument för alla kommunens sektioner och bolag med 
intentionen att påverka föreningslivet, det fria kulturlivet och den enskilde invånaren. 
Kultur ska vara en självklar del av medborgarnas invånarnas vardag, genom att finnas 
med i all kommunal verksamhet såväl på landsbygd som i tätort.  

  

Kulturstrategiska prioriteringsområden 

• Kultur i horisontellt perspektiv 

• Barn och unga 

• Samordning 

• Platsutveckling/mötesplatser Gestaltad livsmiljö.  

• Civilsamhället 

 

Kultur i horisontellt perspektiv - kommunens kulturverksamhet ska utformas och 
utvecklas utifrån hela kommunens perspektiv. Samverkan mellan sektioner, bolag, 
föreningsliv, fria kulturutövare m.fl. ska uppmuntras då det skapar förutsättningar för ett 
rikare, varierat kulturutbud och tillgänglighet i alla kommunens delar. Kulturens kraft 
ska genomsyra all kommunal verksamhet och ses som en utvecklingsmetod för 
inkludering, vidgat deltagandet, folkhälsa, utveckling av mötesplatser och det offentliga 
rummet. Det kulturstrategiska utvecklingsområdet är allas angelägenhet.   

 

Barn och unga – kulturverksamhet ska utformas och utvecklas med hänsyn tagen till 
barn och ungas perspektiv och behov. Barn och ungas drivkraft och kreativitet är vital för 
samhällets framtid och ska uppmuntras. Ett kreativt klimat för barn och unga är en 
betydande tillväxtfaktor. De har rätt till kulturupplevelser och eget skapande oavsett 
uttrycksform. Barn och unga ska kunna påverka kulturutbudet och ges möjlighet att till 
fullo delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Ungdomars kulturintressen är ofta 
icke-traditionella, kan vara svåra att identifiera och är föränderliga. Kommunen ska ta 
tillvara och uppmärksamma barn och ungas kulturuttryck.  
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Samordning – kommunens organisation för kultur ska leda utvecklingsarbetet i det 
horisontella perspektivet för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. 
Organisationen ska jobba med civilsamhället, utveckla dialogen med det fria kulturlivet, 
samarbeta mellan kommunala verksamheter, privatpersoner och näringsliv för att ge 
förutsättningar att utveckla kreativa näringar och ta tillvara kommuninvånarnas 
engagemang och kreativitet. Organisationen samarbetar också lokalt med föreningar, 
utvecklar kulturella nätverk och förstärker kommunikation och marknadsföring, samt 
utvecklar regionala samarbeten med Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. 

Platsutveckling/mötesplatser– Gestaltad livsmiljö- det handlar om en helhetssyn på 
utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Med 
hjälp av kultur ges förutsättningar att utveckla attraktiva mötesplatser, inspirerande 
offentliga miljöer och tydliggöra Tranemo kommuns karaktär och historia. Med ett 
horisontellt kulturperspektiv i samhällsplanering kan organisationen bidra till att skapa 
ett tryggt, friskt, socialt och ekonomisk hållbart samhälle. Kompetenser inom 
samhällsplanering möter praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv i 
gemensamma processer som gör att vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför 
och tillsammans bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle där alla får möjlighet att 
påverka vår gemensamma miljö. 

Civilsamhället– kommunen ska lyfta det civila samhällets betydelse, samt utveckla och 
tydliggöra dess relation. Civilsamhället kan utgöras av individer, grupper och 
organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen. Genom nätverk och 
dialog med det civila samhället görs människor delaktiga, vilket stärker det civila 
samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutveckling och välfärd.  

Process  

Kulturstrategin har arbetats arbetades fram i en process där den politiska 
beredningsgruppen har haft hade samtal med invånarna via medborgardialoger och 
sociala medier.  
Bibliotekschef och kulturskolechef Verksamheten för kultur har i dialog med barn i 
kommunen samt sakkunniga från Kultur i Väst har tagit fram ett underlag och 
uppdaterat kulturstrategin som ska gälla de kommande fyra åren och som är kopplad till: 

 

• Vision och strategisk plan 2016–2018 

• Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 

• FN:s barnkonvention 

• Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

• Regeringens kulturpolitiska mål, Mål för kultur  



 

9 
 

4 Implementering och tillämpning 

• Kommunen ska med stöd av strategin ta fram en kulturplan samt en barn- och 
ungdomskulturplan.  

• Varje sektion och bolag ska beakta ett kulturperspektiv i sin verksamhetsplan. 
Kommunens organisation för kultur ska fungera som ett stöd vid implementering 
och tillämpning.  

• För att kulturstrategin ska få önskad effekt bör en kulturchef tillsättas. 

5 Uppföljning 

Uppföljning av strategin sker minst vart fjärde år. och följs upp i varje sektions 
systematiska kvalitetsarbete i Tranemo kommun. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-28 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 272 Reglemente för gemensam bygg- och miljönämnd, Gislaved och 
Tranemo KS/2022:458 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner förslag till reglemente för samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 

13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1 januari 
2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla. 

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

Ärendet 
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för 
samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet 
börjar gälla från och med 1 januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare 
reglementet att gälla. 

Inför ny mandatperiod har parlamentariska kommittén i Gislaveds kommun gjort en 
genomlysning av alla nämnders uppdrag. Reglementet för Bygg- och miljönämnden 
Gislaved- Tranemo är oförändrat i sitt grunduppdrag. 

Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo ska utöver det som föreskrivs i kommunallag 
(2017:725) följa de regler i speciallagstiftning som regleras för nämndens tilldelade uppgifter. 
För nämnden gäller också de särskilda styrdokument som värdkommunens fullmäktige 
beslutat ska gälla för nämnden. I nämndens uppdrag och det upprättade samverkansavtal 
som finns mellan de båda kommunerna framgår att Gislaveds kommun är värdkommun och 
bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo ingår i Gislaved kommuns organisation. Den 
gemensamma nämnden fullgör de uppgifter som kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 
och kommunfullmäktige i Tranemo kommun genom detta reglemente ålagt nämnden att 
fullgöra. 

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella förändringar 
genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla reglementen. De olika 
förändringarna är följande. 

Förhållandet om vilken nämnd som är anställande myndighet och hur 
det ansvaret har fördelats har förtydligats för att undvika en 
jävsproblematik. 

Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att rutiner har tagits 
fram. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-28 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med verksamhetsbesök. Att 
dessa planeras och genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts 
in i den beskrivningen.  

Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. Ordförande kan 
bevilja det, men det ska ske restriktivt och om särskilda skäl föreligger. 
Inga ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen.   

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsanalytiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
AU §158, 2022-11-08 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 
Revidering reglemente Bygg- och miljöförvaltningen 2022-10-23 
Tjänsteskrivelse Bygg- och miljönämndens reglemente (Gislaved) 

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

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Bygg- och miljöförvaltningen Gislaveds Kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-11-08 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 158 Reglemente för gemensam bygg- och miljönämnd, Gislaved och 
Tranemo KS/2022:458 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner förslag till reglemente för samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 
13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1 januari 
2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla. 

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

Ärendet 
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för 
samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet 
börjar gälla från och med 1 januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare 
reglementet att gälla. 

Inför ny mandatperiod har parlamentariska kommittén i Gislaveds kommun gjort en 
genomlysning av alla nämnders uppdrag. Reglementet för Bygg- och miljönämnden 
Gislaved- Tranemo är oförändrat i sitt grunduppdrag. 

Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo ska utöver det som föreskrivs i kommunallag 
(2017:725) följa de regler i speciallagstiftning som regleras för nämndens tilldelade uppgifter. 
För nämnden gäller också de särskilda styrdokument som värdkommunens fullmäktige 
beslutat ska gälla för nämnden. I nämndens uppdrag och det upprättade samverkansavtal 
som finns mellan de båda kommunerna framgår att Gislaveds kommun är värdkommun och 
bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo ingår i Gislaved kommuns organisation. Den 
gemensamma nämnden fullgör de uppgifter som kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 
och kommunfullmäktige i Tranemo kommun genom detta reglemente ålagt nämnden att 
fullgöra. 

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella förändringar 
genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla reglementen. De olika 
förändringarna är följande. 

Förhållandet om vilken nämnd som är anställande myndighet och hur 
det ansvaret har fördelats har förtydligats för att undvika en 
jävsproblematik. 

Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att rutiner har tagits 
fram. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-11-08 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med verksamhetsbesök. Att 
dessa planeras och genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts 
in i den beskrivningen.  

Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. Ordförande kan 
bevilja det, men det ska ske restriktivt och om särskilda skäl föreligger. 
Inga ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen.   

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsanalysiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 
Revidering reglemente Bygg- och miljöförvaltningen 2022-10-23 
Tjänsteskrivelse Bygg- och miljönämndens reglemente (Gislaved) 

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

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Bygg- och miljöförvaltningen Gislaveds Kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen  

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Manda Schillerås 
Verksamhetschef 
Datum: 2022-10-25 
Dnr: KS/2022:458 
 
 

Tjänsteskrivelse om reglemente för samverkansnämnd 
bygg och miljö 

Förslag till beslut 
• Godkänner förslag till reglemente för samverkansnämnd för bygg och 

miljö daterat 13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet börjar gälla 
från och med 1 januari 2023 och i samband med beslutet upphör det 
tidigare reglementet att gälla. 

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

Ärendet 
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente 
för samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 13 juni, reviderat 22 oktober 
2022. Reglementet börjar gälla från och med 1 januari 2023 och i samband med 
beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla. 

Inför ny mandatperiod har parlamentariska kommittén i Gislaveds kommun 
gjort en genomlysning av alla nämnders uppdrag. Reglementet för Bygg- och 
miljönämnden Gislaved- Tranemo är oförändrat i sitt grunduppdrag. 

Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo ska utöver det som föreskrivs i 
kommunallag (2017:725) följa de regler i speciallagstiftning som regleras för 
nämndens tilldelade uppgifter. För nämnden gäller också de särskilda 
styrdokument som värdkommunens fullmäktige beslutat ska gälla för nämnden. 
I nämndens uppdrag och det upprättade samverkansavtal som finns mellan de 
båda kommunerna framgår att Gislaveds kommun är värdkommun och bygg- 
och miljönämnden Gislaved- Tranemo ingår i Gislaved kommuns organisation. 
Den gemensamma nämnden fullgör de uppgifter som kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun och kommunfullmäktige i Tranemo kommun genom detta 
reglemente ålagt nämnden att fullgöra. 

 



 
 
 
I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella 
förändringar genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla 
reglementen. De olika förändringarna är följande. 

 

Förhållandet om vilken nämnd som är anställande 
myndighet och hur det ansvaret har fördelats har 
förtydligats för att undvika en jävsproblematik. 

 

Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att 
rutiner har tagits fram. 

 

Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med 
verksamhetsbesök. Att dessa planeras och genomförs i 
samråd med förvaltningschef har lyfts in i den 
beskrivningen.  

 

Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. 
Ordförande kan bevilja det, men det ska ske restriktivt och 
om särskilda skäl föreligger. Inga ärenden som innehåller 
sekretess får ske på distans.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen.   

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsanalysiskt 
perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 

Revidering reglemente Bygg- och miljöförvaltningen 2022-10-23 
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Reglemente för bygg- och miljönämnden Gislaved-
Tranemo 

1 Nämndens grunduppdrag 
Den gemensamma nämnden fullgör de uppgifter som kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun och kommunfullmäktige i Tranemo kommun genom 
detta reglemente ålagt nämnden att fullgöra. 

Utöver det som föreskrivs i kommunallag (2017:725) om nämnden gäller 
för bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo de regler i speciallagstiftning 
som reglerar för bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo tilldelade 
uppgifter, samt detta reglemente. För bygg- och miljönämnden Gislaved– 
Tranemo gäller också de särskilda styrdokument som värdkommunens 
fullmäktige beslutat ska gälla för nämnden. 

För bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo är Gislaveds kommun 
värdkommun och bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo ingår i 
Gislaved kommuns organisation. 

1.1 Avgränsning av nämndens grunduppdrag 

1 § 

Bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo utför för både Gislaveds 
kommun och Tranemo kommuns räkning de uppgifter som enligt plan- och 
bygglag (2010:900) eller annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom 
byggnadsväsendet, med undantag för planfrågor. 

Bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo utför också de uppgifter 
som enligt miljöbalk (1998:808), livsmedelslag (2006:804), smittskyddslag 
(2004:168), tobakslag (1993:581) eller annan lag ska utföras av kommunal 
nämnd inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet. 

Nämnden ansvarar också för de uppgifter kommunen har utifrån 
alkohollag (2010:1622) samt kontrollen enligt lag (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
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1.2 Innehållet i nämndens grunduppdrag 

2 § 

Bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo ska inom sitt 
verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Bygg- 
och miljönämnden Gislaved–Tranemo ska följa det fullmäktige i Gislaveds 
kommun och fullmäktige i Tranemo kommun– i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att bygg- och miljönämnden 
Gislaved–Tranemo ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och 
i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Inom verksamhetsområdena svarar bygg- och miljönämnden Gislaved– 
Tranemo för: 

• mål och planer för verksamheten och nämndens utveckling 

• förslag till taxor och avgifter 

• förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitét 

• information om verksamheten 

• medborgardialog 

• uppföljning och utvärdering av verksamheten 

• förenkling av regelbeståndet 

• prövning och tillsyn som kommunen ansvarar för inom 
verksamhetsområdet 

• prövning av ansökningar om lov, tillstånd, tillåtelse, dispens eller 
undantag från vad som annars gäller. 

• medverka i planering där bygg-, miljö- och hälsoskyddsfrågor eller 
andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs. 

• bereda ärenden - utifrån nämndens ansvarsområden - till 
kommunfullmäktige i Gislaved och i Tranemo kommun om yttranden 
om etablering av vindkraftverk enligt miljöbalkens bestämmelser 

• avge yttrande i ärenden enligt begravningslagen 

• avge yttrande i ärenden enligt ordningslag (1993:1617) med undantag 
av 3 kap. 2 § och lokala ordningsföreskrifter 
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3 §  

Nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen inom 
sitt verksamhetsområde samt verka för en god och effektiv tillämpning. 

Nämnden ska verka för en samverkan övriga nämnder emellan, i båda 
kommunerna, för att gemensamt nå kommunernas övergripande mål. 

 

4 § 
Nämnden ska gemensamt med andra aktörer verka för att uppnå bästa 
möjliga resultat och koncernnytta för kommunens målgrupp. 

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens 
övriga styrelser, nämnder och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som 
nämnden behöver för sin verksamhet. 

5 § 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen för 
behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. 

6 §  

Nämnden är anställningsmyndighet för medarbetare inom nämndens 
grunduppdrag. Den nämnd vid vilken medarbetare har sin övervägande del 
av tjänstgöringen ansvarar för medarbetaren, om denne har en delad tjänst 
mellan olika nämnders uppdrag. Vid tveksamhet kring vilken nämnd som 
ansvarar för en medarbetare, ska berörda nämnder skriftligen 
överenskomma ansvaret mellan sig.  

Till undvikande av risk för jäv ankommer det på anställningsmyndigheten 
att, genom beslut om delegationsordning, säkerställa att medarbetare inte 
kan komma att handlägga såväl drifts- som tillsynsärenden avseende samma 
verksamhet. 

 

1.3 Delegering från kommunfullmäktige i båda kommunerna 

7 § 

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

• nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 
mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde, 

• Avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i 
det enskilda fallet kan anses påkallat med hänsyn till särskilda 
omständigheter 
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• Begära att tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från 
länsstyrelsen. 

• Nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt 

 

1.4 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8 § 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige i Gislaved och Tranemo 
kommuner rapportera om sin verksamhet och särskilt ange de åtgärder som 
erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i gällande 
lagstiftning ska kunna uppfyllas. 

2 Nämndens arbetsformer 

2.1 Sammansättning 

9 § 

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare, varav 9 ledamöter och 9 
ersättare från Gislaveds kommun samt 4 ledamöter och 4 ersättare från 
Tranemo kommun.  

Ordföranden tillsätts av Gislaveds kommun. 1:e och 2:e vice ordföranden 
tillsätts av Gislaveds kommun. 

Nämndens presidium består av ordföranden, 1:e och 2:e vice 
ordföranden samt en ledamot som tillsätts av Tranemo kommun. 

2.2 Ersättarnas tjänstgöring 

10 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom 
påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde 
träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen. 

11 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

2.3 Inkallande av ersättare 

12 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningens sekreterare eller 
någon annan anställd vid staben som kallar ersättare. Den ersättare kallas in 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

Ersättare som inte tjänstgör kan vid två tillfällen per år kallas in till 
nämndens sammanträde för att kunna hålla sig uppdaterad på nämndens 
arbete.  

2.4 Ersättare för ordföranden 

13 § 

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice 
ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde 
fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får nämnden utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

2.5 Ersättares närvaro- och yttranderätt 

15 § 

Ersättare som inte är tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte 
heller i besluten. 
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2.6 Deltagande på distans 

16 § 

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde 
genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Lokalen och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
ordföranden och nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på 
distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på 
distans. 

3 Sammanträdena 

3.1 Tidpunkt 

17 § 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

3.2 Kallelse 

18 § 

• Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

• Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

• Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillhandahållas varje ledamot och 
ersättare. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra 
vardagar före sammanträdesdagen. 

• Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer  
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

• I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

• När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice 
ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 
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3.3 Ordföranden 

19 § 

Nämndens ordförande ska: 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom                

nämndens verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden  

av betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten 
samt ta initiativ i dessa frågor. 

• främja samverkan mellan nämnden, kommunstyrelsen i båda 
kommunerna och kommunernas övriga nämnder. 

• representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat 
i särskilt fall. 

 

3.4 Justering av protokoll 

20 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses 
bland de ledamöter som företräder Tranemo kommun.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

3.5 Yrkanden 

21 § 

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara 
skriftliga och överlämnas till ordförande och nämndsekreterare när de 
framställs. 

3.6 Reservation 

22 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

3.7 Protokollsanteckning 

23 § 
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Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt 
uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för 
protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna 
anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet  
i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet. 

3.8 Initiativärende 

24 §  
Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild rutin för initiativärenden som ska 
följas.  

3.9 Delgivning 

25 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 

3.10 Närvarorätt för övriga 

26 § 

Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra 
ärenden har rätt att delta på nämndens sammanträden. Personalföreträdare 
har även närvarorätt i enlighet med bestämmelser i kommunallagen samt 
kommunens ”Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder”, fastställda av 
kommunstyrelsen 2015-06-17, §238. 

Kommunstyrelsens presidium från båda kommunerna får närvara och 
delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i nämnden. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

 

3.11 Undertecknande av handlingar 

27 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska 
undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordförande 
eller av 2:e vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska 
underteckna handlingar. 

4 Utskott  

28 § 
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Inom nämnden ska finnas ett beredande arbetsutskott. 

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos arbetsutskott består av 5 
ledamöter och 5 ersättare, varav 4 ledamöter och 4 ersättare ska vara från 
Gislaveds kommun och 1 ledamot och 1 ersättare från Tranemo kommun. 

 

29 § 

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo utser arbetsutskott för samma 
tid som ledamöterna invalts i Bygg- och miljönämnden. I arbetsutskottet ska 
ingå ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och ytterligare en 
ledamot från Gislaved och en ledamot från Tranemo.  

     Om ordföranden i arbetsutskottet på grund av sjukdom eller annat skäl 
är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får Bygg- 
och miljönämnden Gislaved-Tranemo utse en annan ledamot från Gislaved 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

30 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas av den kommun dör den 
avgående ledamoten har sin hemvist.  

31 § 

Utskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Arbetsutskottet äger rätt att ändra tid/dag för arbetsutskottets 
sammanträden. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att 
det behövs eller när minst tre ledamöter i utskottet begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. 

32 §  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av 
utskott om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar 
sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram 
förslag till beslut. 

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna 
besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till  

beslut. 
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5 Arbetsgrupper 

33 § 

Nämnden får tillsätta arbetsgrupper för nämndens arbete. I arbetsgrupper 
kan både ledamöter och ersättare ingå.  

 

6 Verksamhetsbesök 

34 § 

Nämnden ska hålla kontakt med verksamheten på det sätt som nämnden 
finner lämpligt, och i samråd med förvaltningschef. Nämnden bestämmer 
tillsammans med förvaltningschef syfte, arbetsform och genomförande för 
besök i verksamheten.  

7 Samverkansorgan 

35 § 

Nämnden får tillsätta samverkansorgan för nämndens arbete.  

8 Ersättning 
36 §  
Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare, ordförande och 
vice ordförandena i bygg- och miljönämnden Gislaveds-Tranemo ska 
bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för den kommun som valt 
dem. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-28 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 277 Regler för partistöd KS/2022:487 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Antar regler för partistöd och upphäver tidigare gällande regler. 

• Avslutar uppdraget om att se över reglering av partistöd till partier som har politiska 
vildar på sina mandat.  

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 
Regler för partistöd har löpt ut och behöver nu revideras. 
Förvaltningen har gjort följande ändringar; 
- Ändring av benämning landsting till region. 
- Förtydligat att redovisning ska lämnas in via kommunens e-tjänst ”Redovisning av 
partistöd”. 
- Förtydligande vad redovisningen ska innefatta. 
Kommunfullmäktige gav även 2022-06-13, § 94 ett uppdrag till förvaltningen att revidera 
”Regler för partistöd” med reglering om partistöd till partier som har politiska vildar på sina 
mandat.  
Förvaltningen har genomfört en omvärldsbevakning av närliggande kommuner samt 
inhämtat rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
Samtliga kommuner som förvaltningen har granskat har följt SKRs rekommendationer om 
att partistöd betalas ut för samtliga av partiets mandat, oberoende om det är partimedlem 
eller politisk vilde som besitter mandatet.  
SKR menar att mandaten tillhör partiet och därmed har partiet rätt till stödet.   
Förvaltningen gör bedömningen att följa SKRs rekommendation och därmed inte göra någon 
förändring i reglementet. 

Barnkonventionen  
Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 
kommunallagen efterföljs vad gäller ekonomiskt bidrag som stöd för politiska partier att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  

Ekonomisk påverkan 
Förvaltningen föreslår att inte göra någon förändring gällande utbetalning av partistöd. 
Därav ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- och rättighetsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
AU §162, 2022-11-08 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 
Regler för partistöd 2018 
KF § 94, 2022-06-13 

Föredragning och debatt 
Kanslichef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Regler för partistöd 2022 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-11-08 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 162 Regler för partistöd KS/2022:487 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Antar regler för partistöd och upphäver tidigare gällande regler. 

• Avslutar uppdraget om att se över reglering av partistöd till partier som har poliska 
vildar på sina mandat.  

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 
Regler för partistöd har löpt ut och behöver nu revideras. 
Förvaltningen har gjort följande ändringar; 
- Ändring av benämning landsting till region. 
- Förtydligat att redovisning ska lämnas in via kommunens e-tjänst ”Redovisning av 
partistöd”. 
- Förtydligande vad redovisningen ska innefatta. 
Kommunfullmäktige gav även 2022-06-13, § 94 ett uppdrag till förvaltningen att revidera 
”Regler för partistöd” med reglering om partistöd till partier som har politiska vildar på sina 
mandat.  
Förvaltningen har genomfört en omvärldsbevakning av närliggande kommuner samt 
inhämtat rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
Samtliga kommuner som förvaltningen har granskat har följt SKRs rekommendationer om 
att partistöd betalas ut för samtliga av partiets mandat, oberoende om det är partimedlem 
eller politisk vilde som besitter mandatet.  
SKR menar att mandaten tillhör partiet och därmed har partiet rätt till stödet.   
Förvaltningen gör bedömningen att följa SKRs rekommendation och därmed inte göra någon 
förändring i reglementet. 

Barnkonventionen  
Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 
kommunallagen efterföljs vad gäller ekonomiskt bidrag som stöd för politiska partier att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  

Ekonomisk påverkan 
Förvaltningen föreslår att inte göra någon förändring gällande utbetalning av partistöd. 
Därav ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- och rättighetsperspektiv. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-11-08 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 
Regler för partistöd 2018 
KF § 94, 2022-06-13 

Föredragning och debatt 
Processekreterare/utredare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Regler för partistöd 2022 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-10-25 
Dnr: KS/2022:487 
 
 

Tjänsteskrivelse om regler för partistöd 

Förslag till beslut 
• Antar regler för partistöd och upphäver tidigare gällande regler. 

• Avslutar uppdraget om att se över reglering av partistöd till partier som 
har poliska vildar på sina mandat.  

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 
Regler för partistöd har löpt ut och behöver nu revideras. 
Förvaltningen har gjort följande ändringar; 
- Ändring av benämning landsting till region. 
- Förtydligat att redovisning ska lämnas in via kommunens e-tjänst ”Redovisning 
av partistöd”. 
- Förtydligande vad redovisningen ska innefatta. 

Kommunfullmäktige gav även 2022-06-13, § 94 ett uppdrag till förvaltningen att 
revidera ”Regler för partistöd” med reglering om partistöd till partier som har 
politiska vildar på sina mandat.  

Förvaltningen har genomfört en omvärldsbevakning av närliggande kommuner 
samt inhämtat rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
Samtliga kommuner som förvaltningen har granskat har följt SKRs 
rekommendationer om att partistöd betalas ut för samtliga av partiets mandat, 
oberoende om det är partimedlem eller politisk vilde som besitter mandatet.  
SKR menar att mandaten tillhör partiet och därmed har partiet rätt till stödet.   
Förvaltningen gör bedömningen att följa SKRs rekommendation och därmed inte 
göra någon förändring i reglementet. 



 
 
 
Barnkonventionen  
Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente 
säkerställer att kommunallagen efterföljs vad gäller ekonomiskt bidrag som stöd 
för politiska partier att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  

Ekonomisk påverkan 
Förvaltningen föreslår att inte göra någon förändring gällande utbetalning av 
partistöd. Därav ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 
Regler för partistöd 2018 
KF § 94, 2022-06-13 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Regler för partistöd 2022 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 



 
 
 
Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef  Processekreterare 
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Styrdokument 
Handlingstyp: Regler för partistöd 2022  
Diarienummer: KS/2022:487  
Beslutas av: Kommunfullmäktige 
Fastställelsedatum:  
Dokumentansvarig: Kanslifunktionen 
Revideras: Minst vart 4:e år 
Följs upp av: Kommunfullmäktige  
Tidigare versioner: KS/1998:165, KF 1998-10-26 § 116, KF/2014:211, 2017:827 
Giltig längst t o m:  

 

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

Av kommunallagen framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistöd får 
ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska 
personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd får ges också till ett parti som har 
upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.  

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte 
utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta 
att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska 
beaktas vid fördelningen av partistödet. 

Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin.  

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 
använt partistödet. Granskarens skriftliga rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport. 

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.  

2 Syfte 

Tranemo kommun ger ekonomiskt stöd till politiska partier och fullmäktige ska då enligt 
kommunallagen besluta om partistödets omfattning och formerna för stödet, därför finns 
dessa regler.  

Utöver vad som regleras i kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ gäller följande: 
 
 
 
 
 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm#K14
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm#K14


 

5 
 

3 Regler för partistöd 

Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Tranemo kommun utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kapitel 29 § andra stycket 
kommunallagen.  
 

Grundstöd och mandatstöd 
Partistöd utgår som ett grundstöd per parti och ett mandatstöd baserat på antalet mandat 
i kommunfullmäktige. Hälften av mandatstödet utgör utbildningsbidrag. 
 
”Normalår” utgår stödet med:  
Grundstöd 24,7 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
Mandatstöd 12,35 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 
 
Det år då allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting region sker samt 
året efter detta, utgår stödet med: 
Grundstöd 24,7 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
Mandatstöd 16,48 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 
 
Partistödets reglers årligen enligt regeringens fastställda prisbasbelopp. 
 
Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet den dag som länsstyrelsen 
meddelar att ingen ledamot kan fastställas. 
Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige utgår grundstödet endast för 
innevarande månad.  
 
Redovisning, granskning och årlig utbetalning  
Redovisningen ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen via kommunens e-
tjänst ”Redovisning av partistöd” senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast 
i juni månads utgång. Redovisningen ska avse perioden 1 jan – 31 dec och visa att 
partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska även en granskningsrapport lämnas in från en 
utsedd granskare.  
Redovisningen ska innefatta; 
- Partiets organisationsnummer 
- Redovisning av aktiviteter och kostnader (hur parti partistödet använts) 
- Granskningsrapport 
- Föreningens stadgar 
- Protokollsutdrag som visar vald styrelse, valda revisorer, föreningens firmatecknare, 
föreningens konto/Bg/Pg-nummer, utsedd granskare 
 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm#K14
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Om ett parti inte har lämnat in redovisning och granskningsintyg inom angiven tid för 
föregående år, är partiet inte berättigat till partistöd för nästkommande år. Detta gäller 
dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget partistöd ska utgå 
till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler.   

 
Återbetalning 
Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet med 
vad som anges i 3 §. 
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Styrdokument 
Handlingstyp: Regler för partistöd  
Diarienummer: KS/2017:827  
Beslutas av: Kommunfullmäktige 
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Dokumentansvarig: Funktionschef Medborgarservice- och processtödsfunktionen 
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Följs upp av: Kommunfullmäktige  
Tidigare versioner: KS/1998:165, KF 1998-10-26 § 116, KF/2014:211 
Giltig längst t o m: 2022-12-31  
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1 Inledning 4 

2 Syfte 4 
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1 Inledning  

Av kommunallagen framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistöd får 
ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat 
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 
vallagen. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i 
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd 
får bara ges till ett parti som är en juridisk person.  

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte 
utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta 
att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska 
beaktas vid fördelningen av partistödet. 

Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin.  

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 
använt partistödet. Granskarens skriftliga rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport. 

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.  

2 Syfte 

Tranemo kommun ger ekonomiskt stöd till politiska partier och fullmäktige ska då enligt 
kommunallagen besluta om partistödets omfattning och formerna för stödet, därför finns 
dessa regler.  

Utöver vad som regleras i kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ gäller följande: 
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3 Regler för partistöd 

 
1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Tranemo kommun utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kapitel 29 § andra stycket 
kommunallagen.  
 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistöd utgår som ett grundstöd per parti och ett mandatstöd baserat på antalet mandat 
i kommunfullmäktige. Hälften av mandatstödet utgör utbildningsbidrag. 
 
”Normalår” utgår stödet med:  
Grundstöd 24,7 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
Mandatstöd 12,35 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 
 
Det år då allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting sker samt året 
efter detta, utgår stödet med: 
Grundstöd 24,7 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
Mandatstöd 16,48 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 
 
Partistödets reglers årligen enligt regeringens fastställda prisbasbelopp. 
 
3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet den dag som länsstyrelsen 
meddelar att ingen ledamot kan fastställas. 
Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige utgår grundstödet endast för 
innevarande månad.  
 
4 § Redovisning, granskning och årlig utbetalning  
Redovisningen ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen senast vid mars 
månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen ska avse 
perioden 1 jan – 31 dec och visa att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap 
29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska även en granskningsrapport 
lämnas in från en utsedd granskare.  
 
Om ett parti inte har lämnat in redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen 
inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigat till partistöd för 
nästkommande år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har 
beslutat att inget partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande 
regler.   

 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm#K14
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5 § Återbetalning 
Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet med 
vad som anges i 3 §. 
 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-04-21 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 65 Årlig redovisning av partistöd 2021 KS/2022:142 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner samtliga partiers redovisningar av användandet av partistöd för 2021. 

• Betalar ut partistöd till samtliga partier enligt beslutade regler. 

• Förvaltningen får i uppdrag att revidera ”Regler för partistöd” med reglering om 
partistöd till partier som har politiska vildar på sina mandat. 

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 
Redovisningen av utbetalt partistöd ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen 
senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari till 31 december föregående år och visa att partistödet använts 
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen 
ska även en granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare. 

Om ett parti inte har lämnat in en redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen 
inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigad till partistöd för nästkommande 
år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget 
partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler.  

Följande underlag efterfrågas i samband med redovisningen från alla partier, 
- Granskningsrapport av utsedd granskare 
- Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning) 
Protokollsutdrag som visar: 
- Vald styrelse 
- Valda revisorer 
- Föreningens firmatecknare 
- Föreningens Bg/PG-nummer 
- Utsedd granskare 

I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 31 § andra och tredje stycket anges ” En av mottagaren 
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas i 
redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 
redovisningen och granskningsrapport enligt första och andra stycket.” 
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Redovisningarna har nu granskats av förvaltningen och begäran om komplettering har 
skickats ut. Efter komplettering ser redovisningen ut som följer, 

Centerpartiet 
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 

Socialdemokraterna 
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering (2022-
04-01) med protokoll som visar vald styrelse, valda revisorer och utsedd granskare.  
 
Kristdemokraterna 
Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen. 
 
Liberalerna 
Saknar underlagen; protokollsutdrag som visar föreningens firmatecknare och 
protokollsutdrag som visar utsedd granskare. 
Kompletterat mejlledes med namn. 
Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 
 
Moderaterna 
Saknar protokollsutdrag som visar utsedd granskare. 
Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 
 
Miljöpartiet de gröna 
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 
 
Vänsterpartiet 
Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen. 
 
Sverigedemokraterna 
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. 
Komplettering (2022-04-05) med granskningsrapport. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Godkänd redovisning generar utbetalt partistöd. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-04-21 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Regler för partistöd 
Samtliga partiers redovisning 

Föredragning och debatt 
Processekreterare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att revidera 
”Regler för partistöd” med reglering om partistöd till partier som har politiska vildar på sina 
mandat. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande. Yrkandet 
bifalles. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Samtliga gruppledare 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 
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§ 278 Aktieägartillskott för lösen av lån i TFAB TFAB/2022:16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Lämnar Tranemo Forum AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr.  

• Gör en nedskrivning av aktievärdet av motsvarande 6,0 mnkr.  

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 
Tranemo Forum har för närvarande lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet Kommuninvest med 
en rörlig ränta. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i januari 2023 kommer räntan 
uppgå till 1,98%. Med kommunens starka prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det 
finansiell möjlighet att tilldela Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr 
som ska nyttjas till att lösa nuvarande lån. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav 
på återbetalning och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte 
skattepliktigt. 

Ärendet 
Tranemo Forum har för närvarande ett lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet Kommuninvest. 
Lånet har rörlig ränta mot Stibor 90 dagar och räntan för lånet har stigit de senaste 
månaderna. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i januari 2023 kommer räntan 
uppgå till 1,98%. Med kommunens starka prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det 
finansiell möjlighet att tilldela Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott som ska 
nyttjas till att lösa nuvarande lån. Aktieägartillskottet kommer uppgå till 6,0 mnkr vilket 
motsvarar Tranemo Forums skuldportfölj. Bolaget blir i sådana fall skuldfritt och 
kommunkoncernens skuldportfölj sänks från 734,35 mnkr till 728,35 mnkr. Exklusive 
pensionsskulden om 272,4 mnkr.  

En bedömning har gjorts med hjälp av revisionsfirman EY huruvida tillskottet ska ses som 
ett aktieägartillskott eller ett driftbidrag. Om det är ett driftbidrag är det skattepliktigt för 
Tranemo Forum vilket ger en ekonomisk påverkan för bolaget. Enligt rättspraxis är det vid 
bedömningen om tillskottet ska ses som ett driftbidrag eller aktieägartillskott av avgörande 
betydelse under vilka affärsmässiga premisser som det kommunala bolaget bedriver sin 
verksamhet. Bolaget måste vara vinstgivande (eller som minst bära sina egna kostnader) och 
inte vara beroende av att kommunen återkommande behöver tillföra medel för att täcka 
underskott. Om kommunen återkommande tillför tillskott anses det utgöra skattepliktigt 
driftsbidrag. Bedömningen i detta enskilda fall är att det är ett aktieägartillskott som kommer 
tilldelas Tranemo Forum och inte ett driftbidrag, med grund i att det inte är återkommande 
för att täcka underskott. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning 
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och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte skattepliktigt. EY 
rekommenderar däremot Tranemo Forum att till bolagets deklaration lägga en öppen 
upplysning om det erhållna tillskottet för att minska risken för skattetillägg om Skatteverket 
skulle komma att göra en annan bedömning.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn. 

Ekonomisk påverkan 
I och med aktieägartillskottet ökas aktieposten från nuvarande 6 mnkr till 12 mnkr i 
Tranemo Forum. En bedömning av värdet på aktierna har gjorts vilket lett fram till att en 
nedskrivning av aktierna, med motsvarande insatta medel, behöver göras. Detta med grund 
i att det är det insatta aktiekapitalvärdet som utgör bolagets värdering (6 mnkr). Vidare blir 
det en resultatpåverkande post för kommunen som sänker sitt resultat med 6,0 mnkr. Den 
nuvarande prognosen på 41,4 mnkr sänks därmed till 35,4 mnkr. Prognosen är fortsatt 
mycket stark och överstiger budget med 15,4 mnkr.  

Ett av delmålen för god ekonomisk hushållning är att balanskravsresultatet ska uppgå till 
minst 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Trots en sänkning av resultatet 
uppnås målet då prognosen för resultatet anger 4,4%.  

Tranemo Forum kommer få redovisa aktieägartillskottet som en ökning av eget kapital. De 
får även en minskad, framtida, räntekostnad på 30 tkr då amortering av lånet sker. 
Räntekostnaden avser januari och fastställs per kvartal i relation till Stibor 90 dagar som 
fortsätter stiga. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
TF §62, 2022-11-08 
Tjänsteskrivelse 2022-10-24 
Aktieägartillskott 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Tranemo Forums styrelse 
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Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 62 Aktieägartillskott för lösen av lån i TFAB TFAB/2022:16 

Styrelsens förslag till kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige beslutar 

• Lämnar Tranemo Forum AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr.  

• Gör en nedskrivning av aktievärdet av motsvarande 6,0 mnkr.  

 
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 
Tranemo Forum har för närvarande lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet Kommuninvest med 
en rörlig ränta. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i januari 2023 kommer räntan 
uppgå till 1,98%. Med kommunens starka prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det 
finansiell möjlighet att tilldela Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr 
som ska nyttjas till att lösa nuvarande lån. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav 
på återbetalning och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte 
skattepliktigt. 

Ärendet 
Tranemo Forum har för närvarande ett lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet Kommuninvest. 
Lånet har rörlig ränta mot Stibor 90 dagar och räntan för lånet har stigit de senaste 
månaderna. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i januari 2023 kommer räntan 
uppgå till 1,98%. Med kommunens starka prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det 
finansiell möjlighet att tilldela Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott som ska 
nyttjas till att lösa nuvarande lån. Aktieägartillskottet kommer uppgå till 6,0 mnkr vilket 
motsvarar Tranemo Forums skuldportfölj. Bolaget blir i sådana fall skuldfritt och 
kommunkoncernens skuldportfölj sänks från 734,35 mnkr till 728,35 mnkr. Exklusive 
pensionsskulden om 272,4 mnkr.  

En bedömning har gjorts med hjälp av revisionsfirman EY huruvida tillskottet ska ses som 
ett aktieägartillskott eller ett driftbidrag. Om det är ett driftbidrag är det skattepliktigt för 
Tranemo Forum vilket ger en ekonomisk påverkan för bolaget. Enligt rättspraxis är det vid 
bedömningen om tillskottet ska ses som ett driftbidrag eller aktieägartillskott av avgörande 
betydelse under vilka affärsmässiga premisser som det kommunala bolaget bedriver sin 
verksamhet. Bolaget måste vara vinstgivande (eller som minst bära sina egna kostnader) och 
inte vara beroende av att kommunen återkommande behöver tillföra medel för att täcka 
underskott. Om kommunen återkommande tillför tillskott anses det utgöra skattepliktigt 
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driftsbidrag. Bedömningen i detta enskilda fall är att det är ett aktieägartillskott som kommer 
tilldelas Tranemo Forum och inte ett driftbidrag, med grund i att det inte är återkommande 
för att täcka underskott. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning 
och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte skattepliktigt. EY 
rekommenderar däremot Tranemo Forum att till bolagets deklaration lägga en öppen 
upplysning om det erhållna tillskottet för att minska risken för skattetillägg om Skatteverket 
skulle komma att göra en annan bedömning.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn. 

Ekonomisk påverkan 
I och med aktieägartillskottet ökas aktieposten från nuvarande 6 mnkr till 12 mnkr i 
Tranemo Forum. En bedömning av värdet på aktierna har gjorts vilket lett fram till att en 
nedskrivning av aktierna, med motsvarande insatta medel, behöver göras. Detta med grund 
i att det är det insatta aktiekapitalvärdet som utgör bolagets värdering (6 mnkr). Vidare blir 
det en resultatpåverkande post för kommunen som sänker sitt resultat med 6,0 mnkr. Den 
nuvarande prognosen på 41,4 mnkr sänks därmed till 35,4 mnkr. Prognosen är fortsatt 
mycket stark och överstiger budget med 15,4 mnkr.  

Ett av delmålen för god ekonomisk hushållning är att balanskravsresultatet ska uppgå till 
minst 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Trots en sänkning av resultatet 
uppnås målet då prognosen för resultatet anger 4,4%.  

Tranemo Forum kommer få redovisa aktieägartillskottet som en ökning av eget kapital. De 
får även en minskad, framtida, räntekostnad på 30 tkr då amortering av lånet sker. 
Räntekostnaden avser januari och fastställs per kvartal i relation till Stibor 90 dagar som 
fortsätter stiga. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 
Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-24 
Aktieägartillskott 

Föredragning och debatt 
VD Carita Brovall föredrar ärendet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Tranemo Forum AB 
2022-11-08 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 
 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Tranemo Forums styrelse 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Protokollsutdrag 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Controller 
Datum: 2022-10-24 
Dnr: TFAB/2022:16 
 
 

Tjänsteskrivelse om amortering lån Forum 

Förslag till beslut 
• Lämnar Tranemo Forum AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr.  

• Gör en nedskrivning av aktievärdet av motsvarande 6,0 mnkr.  

 
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 
Tranemo Forum har för närvarande lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet 
Kommuninvest med en rörlig ränta. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och 
i januari 2023 kommer räntan uppgå till 1,98%. Med kommunens starka 
prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det finansiell möjlighet att tilldela 
Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr som ska nyttjas till 
att lösa nuvarande lån. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav på 
återbetalning och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed 
inte skattepliktigt. 

Ärendet 
Tranemo Forum har för närvarande ett lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet 
Kommuninvest. Lånet har rörlig ränta mot Stibor 90 dagar och räntan för lånet 
har stigit de senaste månaderna. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i 
januari 2023 kommer räntan uppgå till 1,98%. Med kommunens starka 
prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det finansiell möjlighet att tilldela 
Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott som ska nyttjas till att lösa 
nuvarande lån. Aktieägartillskottet kommer uppgå till 6,0 mnkr vilket motsvarar 
Tranemo Forums skuldportfölj. Bolaget blir i sådana fall skuldfritt och 
kommunkoncernens skuldportfölj sänks från 734,35 mnkr till 728,35 mnkr. 
Exklusive pensionsskulden om 272,4 mnkr.  

En bedömning har gjorts med hjälp av revisionsfirman EY huruvida tillskottet 
ska ses som ett aktieägartillskott eller ett driftbidrag. Om det är ett driftbidrag är 



 
 
 
det skattepliktigt för Tranemo Forum vilket ger en ekonomisk påverkan för 
bolaget. Enligt rättspraxis är det vid bedömningen om tillskottet ska ses som ett 
driftbidrag eller aktieägartillskott av avgörande betydelse under vilka 
affärsmässiga premisser som det kommunala bolaget bedriver sin verksamhet. 
Bolaget måste vara vinstgivande (eller som minst bära sina egna kostnader) och 
inte vara beroende av att kommunen återkommande behöver tillföra medel för 
att täcka underskott. Om kommunen återkommande tillför tillskott anses det 
utgöra skattepliktigt driftsbidrag. Bedömningen i detta enskilda fall är att det är 
ett aktieägartillskott som kommer tilldelas Tranemo Forum och inte ett 
driftbidrag, med grund i att det inte är återkommande för att täcka underskott. 
Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning och kan ses 
som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte skattepliktigt. EY 
rekommenderar däremot Tranemo Forum att till bolagets deklaration lägga en 
öppen upplysning om det erhållna tillskottet för att minska risken för 
skattetillägg om Skatteverket skulle komma att göra en annan bedömning.  

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn. 

Ekonomisk påverkan 
I och med aktieägartillskottet ökas aktieposten från nuvarande 6 mnkr till 12 
mnkr i Tranemo Forum. En bedömning av värdet på aktierna har gjorts vilket lett 
fram till att en nedskrivning av aktierna, med motsvarande insatta medel, 
behöver göras. Detta med grund i att det är det insatta aktiekapitalvärdet som 
utgör bolagets värdering (6 mnkr). Vidare blir det en resultatpåverkande post för 
kommunen som sänker sitt resultat med 6,0 mnkr. Den nuvarande prognosen på 
41,4 mnkr sänks därmed till 35,4 mnkr. Prognosen är fortsatt mycket stark och 
överstiger budget med 15,4 mnkr.  

Ett av delmålen för god ekonomisk hushållning är att balanskravsresultatet ska 
uppgå till minst 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Trots en 
sänkning av resultatet uppnås målet då prognosen för resultatet anger 4,4%.  

Tranemo Forum kommer få redovisa aktieägartillskottet som en ökning av eget 
kapital. De får även en minskad, framtida, räntekostnad på 30 tkr då amortering 
av lånet sker. Räntekostnaden avser januari och fastställs per kvartal i relation till 
Stibor 90 dagar som fortsätter stiga. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 



 
 
 
Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-24 

Aktieägartillskott 

Föredragning och debatt 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Tranemo Forums styrelse 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Protokollsutdrag 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

 

Status  
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

 

 

 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Controller 
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c 
1(1) 

AKTIEÄGARE 
Namn:    Tranemo kommun 
Orgnr:           212000-1462 
Referens:    Konrad Fredh 
Adress:    Storgatan 26 
Post nr:    514 80 
Postort:    Tranemo 
Antal aktier i aktiebolaget:   6 000 
Datum:     2022-11-01 
 
1. AKTIEBOLAG 
Aktieägaren enligt detta avtal lämnar enligt nedanstående villkor ett aktieägartillskott till: 
Tranemo Forum AB 559058–4511.  
 
2. BELOPP 
6 000 000 SEK 
 
3. AKTIEÄGARTILLSKOTTETS FORM 
Banköverföring.  
 
4. VILLKOR 
Detta aktieägartillskott är inte förenat med några villkor. 
 
5. ÖVRIGT 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav aktieägaren och aktiebolaget erhållit varsitt. 
 
UNDERSKRIFTER 
Ort och datum:   Ort och datum: 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Aktieägarens namn   Firmatecknare aktiebolag  
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§ 6 Val av 5 revisorer 2023-2026 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande revisorer och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Jörgen Hansson (M) till ordförande och Bengt Melkersson (C) till vice 

ordförande.  
• Förslag på vakanta platser ges på valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Jörgen Hansson (M), ordförande  Bengt Melkersson (C), vice ordförande 
Storgatan 44   Stägelhult 11 
514 41 Limmared  514 94 Sjötofta 
 
Vakant   Ingelis Öhwall (S) 
   Vitsippevägen 10 
   514 42 Limmared 
 
Vakant 
 

Ärendet 
Val av revisorer för nedan poster väljs på kommande sammanträde med valberedningen. 
 
- SÄRF (1) 
- Boråsregionen (1) 
- Brunkeparkens stiftelse (1+1) 
- Frans A Nordqvists stiftelse (1+1) samt. akt. revisor  
- Stiftelsen Frans Brunkes minne (5) 
- Lindgrens stiftelse (1+1) 
 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond inkl. FE Claessons, Edit Andersson och stiftelsen 
Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation (1+1) samt akt. revisor 
- Stiftelsen samfond inom skola (1+1) 
- Stiftelsen Social samfond (1+1) 
- Stiftelsen Adolf Johanssons fond 1 och 2 (1+1) 
- Stiftelsen Gunnar JJohanssons fond (1+1) 
- Stiftelsen Bengt Claessons minne (1+1) samt akt. revisor 
- Thomas Rundqvist 90-årsfond (1+1) 
- TranemoBostäder AB (2+2) samt akt. revisorer 
- Tranemo Utvecklings AB (2+2) samt akt. revisorer 
- Tranemo Forum AB (2+2) samt akt. revisor 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 30 Val av revisorer 2023-2026 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande revisorer och ersättare enligt förslag nedan. 

  
Ulf Tranefors (M)    
Tåstarpsgatan 26 
514 31 Tranemo       
 
Per Simonsson (KD) 
Idrottsgatan 5  
514 70 Grimsås 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 44 Val av revisorer 2023-2026 

Valberedningens beslut 
• Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 2022-11-23 § 30 utgår i den del som 

avser nominering av Per Simonsson (Kd). 
• SD lämnat nytt förslag på nominering till revisor vid nästa sammanträde 2022-11-29. 
• Förslag till fördelning av revisionsuppdrag sker på nästa sammanträde 2022-11-29. 

Ärendet 
Enligt Kristdemokraternas partistadgar kan inte förslaget till nominering från SD avseende 
revisor Per Simonsson (Kd) godkännas.  
Av Kristdemokraternas stadgar framgår att medlem i Kristdemokraterna inte kan nomineras 
för annat parti. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 2022-11-23 § 30 

Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-12-01 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 49 Val av revisorer 2023-2026  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Utser följande revisorer och ersättare; 
 
Revisor 
Per Simonsson (SD) 
Idrottsgatan 5 
514 70 Grimsås 
 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
 
Revisor 
Jörgen Hansson (M) 
Storgatan 44 
514 41 Limmared  
 
 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
Revisor 
Bengt Melkersson (C) 
Stägelhult 11 
514 94 Sjötofta 
 
 
Brunkeparkens stiftelse 
Revisor    Ersättare 
Per Simonsson (SD)   Ingelis Öhvall (S) 
Idrottsgatan 5   Vitsippevägen 10 
514 70 Grimsås   514 42 Limmared 
 
 
Frans A Nordqvists stiftelse 
Revisor   Ersättare 
Ulf Tranefors (M)  Bengt Melkersson (C) 
Tåstarpsgatan 26  Stägelhult 11 
514 31 Tranemo  514 94 Sjötofta 
 
Samt auktoriserad revisor 
 
Stiftelsen Frans Brunkes minne 
Revisorer   
Jörgen Hansson (M)  Bengt Melkersson (C) 
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Storgatan 44   Stägelhult 11  
514 41 Limmared  514 94 Sjötofta 
      
Ulf Tranefors (M)  Ingelis Öhvall (S) 
Tåstarpsgatan 26  Vitsippevägen 10 
514 31 Tranemo  514 42 Limmared   
 
Per Simonsson (SD) 
Idrottsgatan 5 
514 70 Grimsås 
 
Lindgrens stiftelse 
Revisor   Ersättare 
Ingelis Öhvall (S)  Ulf Tranefors (M) 
Vitsippevägen 10  Tåstarpsgatan 26 
514 42 Limmared  514 31 Tranemo 
 
 
 
Tranemo sjukhjälps och understödsfond inkl. FE Claessons, Edit Anderssons och 
stiftelsen Uddebo och Tranemo ungdomsdonation  
Revisor   Ersättare 
Ingelis Öhvall (S)  Bengt Melkersson (C) 
Vitsippevägen 10  Stägelhult 11 
514 42 Limmared  514 94 Sjötofta 
 
Samt auktoriserad revisor 
 
 
Stiftelsen Samfond inom skola 
Revisor   Ersättare 
Jörgen Hansson (M)  Per Simonsson (SD) 
Storgatan 44   Idrottsgatan 5 
514 41 Limmared  514 70 Grimsås 
 
Stiftelsen social samfond 
Revisor   Ersättare 
Ingelis Öhvall (S)  Ulf Tranefors (M) 
Vitsippevägen 10  Tåstarpsgatan 26 
514 42 Limmared  514 31 Tranemo 
 
Stiftelsen Adolf Johanssons fond II och III 
Revisor   Ersättare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-12-01 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 
 
 

Jörgen Hansson (M)  Bengt Melkersson (C) 
Storgatan 44   Stägelhult 11 
514 41 Limmared  514 94 Sjötofta 
 
Stiftelsen Gunnar Johanssons fond 
Revisor   Ersättare 
Per Simonsson (SD)  Bengt Melkersson (C) 
Idrottsgatan 5  Stägelhult 11 
514 70 Grimsås  514 94 Sjötofta 
 
Stiftelsen Bengt Claessons minne 
Revisor   Ersättare 
Jörgen Hansson (M)  Bengt Melkersson (C) 
Storgatan 44   Stägelhult 11 
514 41 Limmared  514 94 Sjötofta 
 
Samt auktoriserad revisor 
 
Thomas Rundqvist 90-årsfond 
Revisor   Ersättare 
Bengt Melkersson (C)  Ulf Tranefors (M) 
Stägelhult 11  Tåstarpsgatan 26 
514 94 Sjötofta  514 31 Tranemo  
 
 
Tranemobostäder AB 
Revisorer   Ersättare 
Bengt Melkersson (C)   Ingelis Öhvall (S) 
Stägelhult 11   Vitsippevägen 10 
514 94 Sjötofta  514 42 Limmared 
 
Jörgen Hansson (M)  Ulf Tranefors (M) 
Storgatan 44   Tåstarpsgatan 26 
514 41 Limmared  514 31 Tranemo 
   
Samt auktoriserad revisor 
 
Tranemo Utvecklings AB 
Revisor   Ersättare 
Jörgen Hansson (M)  Per Simonsson (SD) 
Storgatan 44   Idrottsgatan 5 
514 41 Limmared  514 70 Grimsås 
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Ingelis Öhvall (S)  Bengt Melkersson (C) 
Vitsippevägen 10  Stägelhult 11  
514 42 Limmared  514 94 Sjötofta 
 
Samt auktoriserad revisor 
 
 
Tranemo Forum AB 
Revisorer   Ersättare 
Bengt Melkersson (C)   Ingelis Öhvall (S) 
Stägelhult 11   Vitsippevägen 10 
514 94 Sjötofta  514 42 Limmared 
 
Jörgen Hansson (M)  Ulf Tranefors (M) 
Storgatan 44   Tåstarpsgatan 26 
514 41 Limmared  514 31 Tranemo 
    
Samt auktoriserad revisor 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Val av 12 huvudmän till Sparbanken Tranemo 2023 till och med 
sparbanksstämman 2027 KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande huvudmän från sparbanksstämman 2023 till och med 

sparbanksstämman 2027 enligt förslag nedan. 
• Förslag till vakanta platser ges på valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Huvudmän 
 
Rosé Torkelsson (S)   Thomas Elmgren (S)  
Gullvivevägen 10  Tvärvägen 1 B 
514 42 Limmared  514 92 Uddebo 
 
Johnny Tannous (S)  Marcus Björk (L) 
Källstigen 21   Rönngatan 4 
514 35 Tranemo  514 32 Tranemo 
 
Viktoria Haraldson (C)  Ann-Sofie Sandqvist (C) 
Fiås Södergården 1  Videgatan 4  
514 95 Grimsås  514 32 Tranemo 
 
Lennart Haglund (C)  Maddelien Andersson (KD) 
Lövstagatan 2 C  Haga 22 
514 33 Tranemo  514 91 Tranemo 
 
Kathleen Wireklev (M)  Per Zethelius (M) 
Molanders väg 4  Torpa gård 1 
514 34 Tranemo  514 52 Länghem 
 
Vakant   Vakant    

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-23 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 31 Val av 2st huvudmän till sparbanken KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande huvudmän från sparbanksstämman 2023 till och med 

sparbanksstämman 2027 enligt förslag nedan. 
 
Johnny Johansson (SD)  Johnny Letth (oberoende (SD)) 
Nygatan 33 B  Norra vägen 1 
514 41 Limmared  514 70 Grimsås  
   

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 8 Val av 3 gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatpersioden 
2023-2026 KS/2022:492 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser nedanstående gode män till lantmäteriförrättningar innefattande såväl 

tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor; 

Lars-Erik Enoksson (C) 
Grälåsa gård 1 
514 52 Länghem 

Per Andersson (M) 
Boråsvägen 46 A 
514 43 Länghem 

Vakant 

 
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 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildnings-förrättningar. Gode 
män utses genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i 
fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man 
utses för fyra år.  

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som 
jordbruks- och skogsbruksfrågor. Antalet gode män som ska utses i Tranemo kommun är tre 
stycken. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet påverkas inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 
Beslut om antal gode män enligt 4 kap 2 fastighetsbildningslagen, dnr 44865-2022 
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Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 32 Val av 1st god man Lantmäteriförrättningar KS/2022:492 
• Utser nedanstående gode män till lantmäteriförrättningar innefattande såväl 

tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor; 
 
Jan-Erik Svenningsson (S) 
Näverstigen 2 
514 55 Ljungsarp 

 
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 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildnings-förrättningar. Gode 
män utses genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i 
fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man 
utses för fyra år.  

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som 
jordbruks- och skogsbruksfrågor. Antalet gode män som ska utses i Tranemo kommun är tre 
stycken. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet påverkas inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 
Beslut om antal gode män enligt 4 kap 2 fastighetsbildningslagen, dnr 44865-2022 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 



 
 
 
Vår ref: Anne Steine 
Processekreterare 
Datum: 2022-10-28 
Dnr: KS/2022:492 
 
 

Tjänsteskrivelse om att utse gode män till 
lantmäteriförättningar 

Förslag till beslut 
• Utser nedanstående gode män till lantmäteriförrättningar innefattande 

såväl tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Xx 

Xx 

Xx 

 
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 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildnings-
förrättningar. Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. Den som utses 
till god man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i 
jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år.  

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. Antalet gode män som 
ska utses i Tranemo kommun är tre stycken. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet påverkas inte. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 



 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 

Beslut om antal gode män enligt 4 kap 2 fastighetsbildningslagen, dnr 44865-2022 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan    Anne Steine 

Funktionschef   
 Processekreterare 



Ämne: VB: Beslut om antal gode män enligt 4 kap 2 fastighetsbildningslagen, dnr 44865-2022
Från: Tranemo kommun
Till: Steine Anne
Mottaget: 2022-10-28 08:08:27

 
 

Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 28 oktober 2022 08:07
Till: Kommun Ale <kommun@ale.se>; Kommunstyrelsen Allingsås <kommunstyrelsen@alingsas.se>; 
Bengtsfors Kommun <kommun@bengtsfors.se>; Bollebygd Kommunen <kommunen@bollebygd.se>; 
Borås Stad <boras.stad@boras.se>; Kommun Dalsed <kommun@dalsed.se>; Essunga Kommun 
<kommun@essunga.se>; Kommunen Falköping <kommunen@falkoping.se>; Färgelanda Kommunen 
<kommun@fargelanda.se>; Kommun Grästorp <kommun@grastorp.se>; Kommun Gullspång 
<kommun@gullspang.se>; Stadsledningskontoret Göteborg 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; Götene Kommun <gotene.kommun@gotene.se>; 
Herrljunga Kommun <herrljunga.kommun@herrljunga.se>; Kommunen Hjo <kommunen@hjo.se>; 
Härryda Kommunen <kommun@harryda.se>; Karlsborg Kommunen <kommun@karlsborg.se>; Kungälv 
kommun <kommun@kungalv.se>; Lerums Kommun <kommun@lerum.se>; Kommun Lidköping 
<kommun@lidkoping.se>; Kommunen Lilla Edet <kommunen@lillaedet.se>; Lysekil kommun 
<registrator@lysekil.se>; Info Mariestad <info@mariestad.se>; Marks Kommun 
<markskommun@mark.se>; Kommunen Mellerud <kommunen@mellerud.se>; Munkedal kommun 
<munkedal.kommun@munkedal.se>; Mölndals Kommun <kontakt@molndal.se>; Orust Kommunen 
<kommun@orust.se>; Partille Kommunen <kundcenter@partille.se>; Skara Kommunen 
<skara.kommun@skara.se>; Skövde Kommunen <skovdekommun@skovde.se>; Registrator Kommun 
Sotenäs <registrator.kommun@sotenas.se>; Kommun Stenungsund <kommun@stenungsund.se>; 
Strömstad Kommunen <kommun@stromstad.se>; Svenljunga Kommunen <kansliet@svenljunga.se>; 
Tanum Kommunen <kommun@tanum.se>; Kommunstyrelsen Tibro <kommun@tibro.se>; Tidaholm 
Kommunen <tidaholms.kommun@tidaholm.se>; Tjörn Kommunen <kommun@tjorn.se>; Tranemo 
kommun <kommun@tranemo.se>; Trollhättan Kommunen <trollhattans.stad@trollhattan.se>; 
Kommunen Töreboda <kommunen@toreboda.se>; Kommunen Uddevalla <kommunen@uddevalla.se>; 
Ulricehamns Kommun <kommun@ulricehamn.se>; Vara Kommunen <vara.kommun@vara.se>; Vårgårda 
kommun <kommunen@vargarda.se>; Kommun Vänersborg <kommun@vanersborg.se>; Åmål kommun 
<kommun@amal.se>; Öckerö kommun <kommun@ockero.se>; lantmateriet@lm.se
Ämne: Beslut om antal gode män enligt 4 kap 2 fastighetsbildningslagen, dnr 44865-2022
 
 



Meddelande 

 
 

 

Samtliga kommuner och kommunala lantmäterimyndigheter i Västra Götalands län samt 
Lantmäteriet
Länsstyrelsen bifogar beslut avseende gode män vid lantmäteriförrättningar.

Ärendet har Länsstyrelsens dnr 201-44865-2022.

 
 
Med vänlig hälsning
 
David
 _______________________________
David Forsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg
  
Växel 010-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
Så hanterar vi dina personuppgifter
 
 
 

        Rättsenheten

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastragotaland   
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Samtliga kommuner och kommunala 
lantmäterimyndigheter i Västra Götalands 
län samt Lantmäteriet 

 
 

Beslut avseende gode män vid lantmäteriförrättningar 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar om antalet gode män per kommun i enlighet med 
bilaga 1 för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildnings-
förrättningar. Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. Den 
som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden 
eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för 
fyra år. 

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. Antalet gode 
män som ska utses av respektive kommunfullmäktige framgår av bilaga 
1.  
 
Uppgifter om de gode män som utses ska skickas till Länsstyrelsen, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se och till Lantmäteriet, 
lantmateriet@lm.se. Av uppgiften ska framgå vilken sakkunskap den 
valde företräder.  
 
Vid information till Länsstyrelsen, ange detta ärendes diarienummer.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 
4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer vid kontakt med Länsstyrelsen. Du hittar numret 
uppe till höger på första sidan. 

 
Beslut  

Datum 
2022-10-28 
 

 

Diarienummer 
201-44865-2022 
 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:lantmateriet@lm.se


Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  

2 (3) 

201-44865-2022 
  

 

 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjuristen Ulla Bäckekihl med handläggaren 
David Forsberg som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
Antalet gode män som ska utses per kommun 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  

3 (3) 

201-44865-2022 
  

 

 

Bilaga  

Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

Ale 3 3  Lysekil 3 3  Uddevalla 4 3 

Alingsås 4 3  Mariestad 4 3  Ulricehamn 3 3 

Bengtsfors 3 3  Mark 4 3  Vara 3 3 

Bollebygd 3 3  Mellerud 3 3  Vårgårda 3 3 

Borås 5 4  Munkedal 3 3  Vänersborg 3 3 

Dals-Ed 3 3  Mölndal 6 4  Åmål 3 3 

Essunga 3 3  Orust 3 3  Öckerö 3 3 

Falköping 4 3  Partille 4 3 

Färgelanda 3 3  Skara 3 3 

Grästorp 3 3  Skövde 4 3 

Gullspång 3 3  Sotenäs 3 3 

Göteborg 3 4  Stenungsund 3 3 

Götene 3 3  Strömstad 3 3 

Herrljunga 3 3  Svenljunga 3 3 

Hjo 3 3  Tanum 3 3 

Härryda 3 3  Tibro 3 3 

Karlsborg 3 3  Tidaholm 3 3 

Kungälv 4 3  Tjörn 3 3 

Lerum 4 3  Tranemo 3 3 

Lidköping 4 4  Trollhättan 4 3 

Lilla Edet 3 3  Töreboda 3 3 
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§ 9 Val av beredningsledamöter till Demokrati- och 
visionsberedningen 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande beredningsledamöter enligt förslag nedan. 
• Utser Johanna Persson (L) till beredningsledare och Joakim Henningsson (M) till vice 

beredningsledare. 
 
Johanna Persson (L), beredningsled. Joakim Henningsson (M), vice beredningsled. 
Hornhult Blåkulla  Larsabo 21 
514 54 Nittorp  514 91 Tranemo 
 
Sören Karlsson (C)  Erica Grönesjö (V) 
Slumsvik Kronogården 3  Pilvägen 4 
514 53 Månstad  514 41 Limmared 
 
Bengt Larsson (S)  Viktor Lyresten (MP) 
Kalvängsvägen 1 V  Kullagatan 6 
514 31 Tranemo  514 92 Uddebo 
 
Vakant   Vakant 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja ledamöter till demokrati- och visionsberedningen varav en 
beredningsledare och en vice beredningsledare. 

Status 
Kommunfullmäktige 
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Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 34 Val av ledamöter till kommunfullmäktiges demokrati- och 
visionsberedning KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande beredningsledamöter enligt förslag nedan. 
 

Marita Falk Axelsson (KD)  Sofia Kreutz (MP) 
Lingonstigen 17  Storgatan 33 lgh 1101 
514 93 Ambjörnarp  514 34 Tranemo 
 

Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 10 Val av 13 ledamöter och 13 ersättare till kommunstyrelsen 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Punkten direktjusteras på kommunfullmäktiges sammanträde. 
• Nya kommunstyrelsen tillträder när protokollet är justerat. 
• Utser ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Driton Bilalli (S) till ordförande, Niklas Gardewik (M) till 1e vice ordförande 

och Lennart Haglund (C) till 2e vice ordförande. 
 
Ledamöter    Ersättare 
Driton Bilalli (S), ordförande  Leif Gustavsson (S)  
Ananasgatan 8   Champinjonvägen 5 
514 35 Tranemo   514 60 Dalstorp 
 
Lennart Haglund (C), 2:e vice ordförande Lina Chalhoub (C) 
Lövstagatan 2 C   Byns väg 13 
514 33 Tranemo   514 33 Tranemo 
 
Lena Eksberg (S)   Jonas Adelsten Kristiansen (S) 
Augustivägen 3   Boråsvägen 20 
514 40 Limmared   514 44 Länghem 
 
Rosé Torkelsson (S)   Bo Haarala (S)  
Gullvivevägen 10   Tennisvägen 6 
514 42 Limmared   514 31 Tranemo 
 
Eva-Karin Haglund (S)   Rickard Strömberg (S) 
Holm 3    Storgatan 21 
514 52 Länghem   514 70 Grimsås 
 
Emelie Romland (C)   Karin Ljungdahl (C) 
Ljunghed    Älvshult Hansagården 1 
514 93 Ambjörnarp   514 93 Ambjörnarp 
 
Viktoria Haraldson (C)   Cecilia Lööf (C) 
Fiås Södergården 1   Solvägen 10 
514 95 Grimsås   514 70 Grimsås 
 
Ana Alvarez Björk (L)   Gunilla Blomgren (L) 
Rönngatan 4    Åsgatan 8 
514 32 Tranemo   514 41 Limmared 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

 
 
Niklas Gardewik (M), 1:e vice ordf. Ulrika Glans (M) 
Furuvägen 5   Ekorrstigen 8 
514 41 Limmared  514 35 Tranemo 
 
Kathleen Wireklev (M)  Ellinor Liljegren Kalmar (M) 
Molanders väg 4  Kalsebovägen 2 
514 34 Tranemo  514 92 Uddebo 
 
Brigitte Barenfeld (KD)  Maddelien Andersson (KD) 
Lilla Annehill 1  Haga 22  
514 93 Ambjörnarp  514 91 Tranemo 
 
Johnny Letth (oberoende (SD)) Wajdi-Louis Azouri (SD) 
Norra vägen 1  Solgårdsgatan 14 
514 70 Grimsås  514 34 Tranemo 
 
Johnny Johansson (SD)  Anna Letth (SD) 
Nygatan 33 B  Norra vägen 1 
514 41 Limmared  514 70 Grimsås   

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 11 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Valnämnden 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Sven-Olof Andersson (S) till ordförande och Fredrik Björkman (M) till vice 

ordförande i nämnden. 
• Förslag på vakanta platser ges på valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Ledamöter    Ersättare 
Sven-Olof Andersson (S), ordförande  Charlott Malm (S) 
Abborrvägen 5    Pjuken Västergård 1 
514 94 Sjötofta   514 93 Ambjörnarp 
 
Fredrik Björkman (M), vice ordförande  Sven Sveningsson (M) 
Ingestorp Övregården 1   Hässelås Svensgården 1 
514 52 Länghem   514 91 Tranemo 
 
Marita Nordin (S)   Bo Haarala (S) 
Hammargatan 2 E   Tennisvägen 6 
514 33 Tranemo   514 31 Tranemo 
 
Tina Haglund (C)   Lina Chalhoub (C) 
Lövstagatan 2 C   Byns väg 13 
514 33 Tranemo   514 33 Tranemo 
 
Vakant     Vakant   

Status  
Kommunfullmäktige 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-23 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 33 Val av 1st ledamot samt 1st ersättare till valnämnd KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 

 
Ledamöter   Ersättare 
Anna Letth (SD)   Ivan Letth (SD)  
Norra Vägen 1  Norra Vägen 1 
514 70 Grimsås  514 70 Grimsås 

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 12 Val av 3 ledamöter och 6 ersättare till krisledningsnämnd 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Driton Bilalli (S) till ordförande och Niklas Gardewik (M) till vice ordförande. 

 
Ledamöter   Ersättare   
Driton Bilalli (S), ordförande Eva-Karin Haglund (S)  
Ananasgatan 8  Holm 3  
514 35 Tranemo  514 52 Länghem   
 
Niklas Gardewik (M), vice ordförande Kathleen Wireklev (M)  
Furuvägen 5   Molanders väg 4  
514 41 Limmared  514 34 Tranemo  
 
Lennart Haglund (C)  Karin Ljungdal (C)  
Lövstagatan 2 C  Älvshult Hansagården 1  
514 33 Tranemo  514 93 Ambjörnarp 
 
   Rosé Torkelsson (S) 
   Gullvivevägen 10  

514 42 Limmared  
 
Ulrika Glans (M) 
Ekorrstigen 8 
514 35 Tranemo 

 
   Viktoria Haraldson (C)  
   Fiås Södergården 1  

514 95 Grimsås 

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 13 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till överförmyndarnämnd 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Driton Bilalli (S) till ordförande och Niklas Gardewik (M) till vice ordförande. 

 
Ledamöter   Ersättare   
Driton Bilalli (S), ordförande Eva-Karin Haglund (S)  
Ananasgatan 8  Holm 3  
514 35 Tranemo  514 52 Länghem   
 
Niklas Gardewik (M), vice ordförande Kathleen Wireklev (M)  
Furuvägen 5   Molanders väg 4  
514 41 Limmared  514 34 Tranemo  
 
Lennart Haglund (C)  Karin Ljungdal (C)  
Lövstagatan 2 C  Älvshult Hansagården 1  
514 33 Tranemo  514 93 Ambjörnarp 

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 14 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till samverkansnämnd 
Arbetsmarknad  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Nominerar följande ledamöter och ersättare enligt nedan 
• Föreslår Svenljunga kommuns kommunfullmäktige att utse Lennart Haglund (C) 

som ordförande för samverkansnämnden. 
 
Ledamöter   Ersättare 
Lennart Haglund (C), ordförande Driton Bilalli (S) 
Lövstagatan 2 C  Ananasgatan 8 
514 33 Tranemo  514 35 Tranemo 
 
Niklas Gardewik (M)  Kathleen Wireklev (M) 
Furuvägen 5   Molanders väg 4 
514 41 Limmared  514 34 Tranemo 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en gemensam samverkansnämnd för 
arbetsmarknadsverksamhet för Tranemo och Svenljunga kommuner. Svenljunga är 
värdkommun och ska därför välja ledamöter och ersättare för nämnden och Tranemo 
kommun ska nominera ledamöter och ersättare från Tranemo kommun.  
För mandatperioden 2022-2026 innehar Tranemo kommun ordförandeskapet i nämnden och 
ska därmed ge förslag på ordförande till Svenljungas kommunfullmäktige. 

Status  
Kommunfullmäktige 

 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 15 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till samverkansnämnd personal 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter enligt förslag nedan. 
• Utser Driton Bilalli (S) som ordförande för nämnden. 

 
Ledamöter   Ersättare 
Driton Bilalli (S), ordförande Lennart Haglund (C) 
Ananasgatan 8  Lövstagatan 2 C 
514 35 Tranemo  514 33 Tranemo  
 
Niklas Gardewik (M)  Kathleen Wireklev (M) 
Furuvägen 5   Molanders väg 
514 41 Limmared  514 33 Tranemo 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en gemensam personalnämnd för Tranemo och 
Svenljunga kommuner. Tranemo kommun är värdkommun och ska därför välja ledamöter 
och ersättare för nämnden och Svenljunga kommun ska nominera ledamöter och ersättare 
från Svenljunga kommun. 
För mandatperioden 2022-2026 innehar Tranemo kommun ordförandeskapet i nämnden.  

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 16 Val av 4 ledamöter och 4 ersättare till gemensam bygg- och 
miljönämnd Gislaved/Tranemo KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Nominerar följande ledamöter enligt förslag nedan. 
• Nominerar Tina Haglund (C) till ordinarie ledamot och Jonas Adelsten Kristiansen 

(S) till ersättare i nämndens arbetsutskott. 
 
Ledamöter   Ersättare 
Tina Haglund (C), ledamot AU Sören Karlsson (C) 
Lövstagatan 2 C  Slumsvik Kronogården 3 
514 34 Tranemo  514 53 Månstad 
 
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ers. AU Rickard Strömberg (S)  
Boråsvägen 20  Storgatan 21  
514 44 Länghem  514 70 Grimsås 
 
Hans Andersson (M)  Erik Kalmar (M) 
Larsabo 21   Kalsebovägen 2 
514 91 Tranemo  514 92 Uddebo 
 
Ulf Nyberg (M)  Joakim Henningsson (M) 
Cypressvägen 1  Larsabo 21  
514 44 Länghem  514 91 Tranemo 
 

Ärendet 
Fullmäktige har beslutat att inrätta en gemensam bygg- och miljönämnd med Gislaved. 
Gislaveds kommun är värdkommun och väljer ledamöter och ersättare till nämnden. 
Kommunfullmäktige i Tranemo kommun nominerar ledamöter och ersättare från Tranemo 
kommun samt ledamot och ersättare till arbetsutskottet.  

Status  
Kommunfullmäktige 
 
 
 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 17 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Tranemo 
Forum AB KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Driton Bilalli (S) till ordförande och Niklas Gardewik (M) till vice ordförande i 

styrelsen. 
 
Ledamöter   Ersättare 
Driton Bilalli (S), ordförande Eva-Karin Haglund (S) 
Ananasgatan 8  Holm 3 
514 35 Tranemo  514 52 Länghem 
 
Niklas Gardewik (M), vice ordförande Kathleen Wireklev (M) 
Furuvägen 5   Molanders väg 4 
514 41 Limmared  514 34 Tranemo 
 
Fredrik Larsson (C)  Lars-Erik Enoksson (C) 
Ladugården 1  Grälåsa gård 1  
514 50 Limmared  514 52 Länghem 

Status  
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 18 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för 
TranemoBostäder AB KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Lennart Haglund (C) till ordförande och Hans Andersson (M) till vice 

ordförande i styrelsen. 
• Förslag på vakanta platser ges vid valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Ledamöter   Ersättare 
Lennart Haglund (C), ordförande Alexandra Sindell (C) 
Lövstagatan 2 C  Skogen 12  
514 33 Tranemo  514 93 Ambjörnarp 
 
Hans Andersson (M), vice ordförande Ulf Nyberg (M) 
Larsabo 21   Cypressvägen 1 
514 91 Tranemo  514 44 Länghem 
 
Leif Gustavsson (S)  Göran Björk (S) 
Champinjonvägen 5  Källegatan 11 
514 60 Dalstorp  514 70 Grimsås 
 
Henrik Andersson (S)  Eija Qvist (S) 
Kalvängsvägen 1 D  Ömmestorpsvägen 26 
514 31 Tranemo  514 32 Tranemo 
 
Jörgen Eriksson (C)  Crister Persson (C) 
Lindås 8   Mossebo Bergklinten 1 
514 55 Ljungsarp  514 91 Tranemo 
 
Hans Persson (KD)  Vakant 
Lindrum Lönnebo 1   
514 62 Ölsremma   
 
Anna Letth (SD)  Vakant  
Norra vägen 1   
514 70 Grimsås   

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-23 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 35 Val av ersättare till styrelsen för Tranemo bostäder AB 
KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ersättare enligt förslag nedan. 
 

Ersättare 
Vakant 
 
 
Per-Arne Engström (SD) 
Hagagatan 1  
514 44 Längehm 
 

Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-29 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 45 Val av ersättare till styrelsen för Tranemo bostäder AB 
KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ersättare enligt förslag nedan. 
 

Ersättare 
Tim Eriksson (KD) 
Hasselvägen 1 
514 44 Länghem 

Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 19 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Tranemo 
Utvecklings AB KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Madde Lind (S) till ordförande och Kathleen Wireklev (M) till vice ordförande i 

styrelsen.  
• Förslag på vakanta platser ges på valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Ledamöter    Ersättare 
Madde Lind (S), ordförande  Marie Kockali (S) 
Hyltegärde 1    Storgatan 10 
514 50 Limmared   514 40 Limmared 
 
Kathleen Wireklev (M), vice ordförande  Christian Olsson (KD) 
Molanders väg 4   Algustorp höjden 1 
514 34 Tranemo   514 91 Tranemo 
 
Sven-Olof Andersson (S)   Anders Brolin (S) 
Abborrvägen 5   Musseronvägen 16 
514 94 Sjötofta   514 60 Dalstorp 
 
Torbjörn Edgren (C)   Cecilia Lööf (C) 
Hestravägen 18   Solvägen 10 
514 55 Ljungsarp   514 70 Grimsås 
 
Vakant    Vakant   

Status  
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-23 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 37 Val av 1st ledamot och 1st ersättare till styrelsen för Tranemo 
Utvecklings AB KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamot och ersättare enligt förslag nedan. 

 
Ledamot   Ersättare 
Wajdi Louis Aozuri (SD)  Kjell Larsson (SD) 
Solgårdsgatan 14  Ljunghem 1 
514 34 Tranemo  514 62 Ölsremma 

Status 
Kommunfullmäktige  
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-12-01 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 50 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Tranemo 
Utvecklings AB  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 2022-11-16 § 19 utgår i den del som 

avser Christian Olsson (KD) som ersättare i Tranemo Utvecklings AB. 
• Utser följande ersättare enligt förslag nedan. 

 
Ersättare 
Bo Erlandsson (KD) 
Smultronstigen 12 
514 93 Ambjörnarp 

Ärendet 
Valberedningens ledamot Brigitte Barenfeld (KD) anmäler att Christian Olsson (KD) avsagt 
sin nominering till ersättare i Tranemo Utvecklings AB. 
Brigitte Barenfeld (KD) föreslår Bo Erlandsson (KD) som ersättare i Tranemo Utvecklings 
AB.  

Status  
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 20 Val av 1 ombud och 1 ersättare till Ätrans vattenråd KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamot och ersättare enligt förslag nedan. 

 
Ledamot    Ersättare 
Fredrik Ljungdahl (C)  Ulf Nyberg (M) 
Älvshult Hansagården 1  Cypressvägen 1 
514 93 Ambjörnarp  514 44 Länghem 

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-29 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 46 Val ersättare till Ätrans vattenråd KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 2022-11-16 § 20 utgår i den del som 

avser ersättare Ulf Nyberg (M). 
• Utser följande ersättare enligt förslag nedan. 

 
Ersättare 
Stephan Bergman (M) 
Mossebo Smedjan 1 
514 91 Tranemo 

Ärendet 
Valberedningens vice ordförande Stephan Bergman (M) föreslår att moderaternas 
nomineringar av ersättare för ombud till Ätrans- och Nissans vattenråd byter plats. 

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 21 Val av 1 ombud och 1 ersättare till Nissans vattenråd KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamot och ersättare; 

 
Ledamot   Ersättare 
Sven-Olof Andersson (S)  Stephan Bergman (M) 
Abborrvägen 5  Mossebo Smedjan 
514 94 Sjötofta  514 91 Tranemo 

Status  
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-29 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 47 Val ersättare till Nissans vattenråd KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 2022-11-16 § 21 utgår i den del som 

avser ersättare Stephan Bergman (M). 
• Utser följande ersättare enligt förslag nedan. 

 
Ersättare 
Ulf Nyberg (M) 
Cypressvägen 1 
514 44 Länghem 

Ärendet 
Valberedningens vice ordförande Stephan Bergman (M) föreslår att moderaternas 
nomineringar av ersättare för ombud till Ätrans- och Nissans vattenråd byter plats. 

Status  
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 22 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till Frans A Nordqvist Stiftelse 
KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Utser Gunilla Gustafsson (C) till ordförande och Bengt-Anders Larsson (C) till vice 

ordförande i stiftelsen.  
• Förslag på vakanta platser ges på valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Ledamöter    Ersättare 
Gunilla Gustafsson (C), ordförande  Ingrid Lundgren (C) 
Bruntorp Tegen 1   Björnarp Övre 1 
514 53 Månstad   514 53 Månstad 
 
Bengt-Anders Larsson (C), vice ordförande Sören Karlsson (C) 
Sibbarp 1    Slumsvik  
514 53 Månstad   514 53 Månstad 
 
Vakant    Jörgen Johansson (C) 
    Gastek Övergården 1 
    514 53 Månstad 

Status  
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-23 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 38 Val av ledamot till Frans A Nordqvist Stiftelse KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamot enligt förslag nedan. 

 
Ledamot 
Matthias Offerlind (M) 
Slumsvik Åsgården 4 
514 53 Månstad 

Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 23 Val av 3 ledamöter till Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond 
inkl. FE Claessons, Edit Anderssons och Stiftelsen Uddebo och 
Tranemo Ungdomsdonation KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter enligt förslag nedan. 
• Utser Ulf Thifors (S) till ordförande och Bertil Olsson (C) till vice ordförande. 

 
Ledamöter 
Ulf Thifors (S), ordförande 
Lövängen 29 
514 33 Tranemo 
 
Bertil Olsson (C), vice ordförande 
Baldersgatan 1 
514 34 Tranemo 
 
Marita Nordin, (S) 
Hammargatan 2 E 
514 33 Tranemo 

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
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§ 24 Val av 4 ledamöter till Frans Brunkes minne 
(Rektor Länghemsskolan, självskriven ordförande) KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter enligt förslag nedan. 
• Förlag på vakanta platser ges på valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Ledamöter 
Christoffer Andersson (C) 
Haldarp Suckedal 1 
514 52 Länghem 
 
Vakant 
 
 
Vakant 
 
 
Marie Mattsson (M) 
Kanelvägen 2 
514 44 Länghem 

Ärendet 
Rektor eller motsvarande för Länghemsskola är självskriven ordförande. 

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-23 
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§ 39 Val av 2st ledamöter till Frans Brunkes minne KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter enligt förslag nedan. 

 
Ledamöter 
Anita Georgsson (S) 
Ingestorp Kullen 1 
514 52 Länghem 
 
Erene Bertilsson (KD) 
Haldarp 1 
514 52 Länghem 
 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 25 Val av 1 ledamot till Lindgrens stiftelse KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamot enligt förslag nedan. 

 
Ledamot 
Maria Hulander (C) 
Klunkås 
514 62 Ölsremma 

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



Ämne: Boråsregionen Val av ledamöter, ersättare samt revisorer
Från: Info Boråsregionen <info@borasregionen.se>
Till: 'boras.stad@boras.se' <'boras.stad@boras.se'>; herrljunga.kommun@herrljunga.se 
<herrljunga.kommun@herrljunga.se>; 'kansliet@svenljunga.se' <'kansliet@svenljunga.se'>; 
'kommun@tranemo.se' <'kommun@tranemo.se'>; 'kommun@ulricehamn.se' 
<'kommun@ulricehamn.se'>; 'kommunen@bollebygd.se' <'kommunen@bollebygd.se'>; 
'kommunen@vargarda.se' <'kommunen@vargarda.se'>; ks@mark.se <ks@mark.se>; Magnus 
Haggren <magnus.haggren@borasregionen.se>
Mottaget: 2022-10-18 08:03:51

Val av ledamöter, ersättare samt revisorer till Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund
 
Medlemmarna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund uppmanas utse ledamöter och ersättare till 
förbundets Direktion samt revisorer.
 
Ledamöter och ersättare
Direktionen för kommunalförbundet ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås Stads 
fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera 
en ledamot och en ersättare. Enligt förbundsordningen ska det eftersträvas att kommunledningarna 
representerar respektive kommun.
 
Revisorer
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, 
Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor. Borås revisor är sammankallande. Övriga 
medlemskommuner kan om de önskar utse vardera en revisor.
 
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2022-12-16 på info@borasregionen.se
 
 
Magnus Haggren
Förbundsdirektör

0733-060446
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
magnus.haggren@borasregionen.se
 
När du kommunicerar med Boråsregionen behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se vår 
Integritetspolicy

 

mailto:magnus.haggren@borasregionen.se
https://www.borasregionen.se/om-oss/integritetspolicy.html


 
 
 

 
 
    2022-10-18  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     

 
 
Val av ledamöter, ersättare samt revisorer till Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
 
Medlemmarna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund uppmanas utse ledamöter och 
ersättare till förbundets Direktion samt revisorer. 
 
Ledamöter och ersättare 
Direktionen för kommunalförbundet ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås Stads 
fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer 
vardera en ledamot och en ersättare. Enligt förbundsordningen ska det eftersträvas att 
kommunledningarna representerar respektive kommun. 
 
Revisorer 
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. 
Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor. Borås revisor är 
sammankallande. Övriga medlemskommuner kan om de önskar utse vardera en revisor. 
 
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2022-12-16 på info@borasregionen.se 
 
 
BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND 
 
 
 
Magnus Haggren 
Förbundsdirektör 
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§ 27 Val till direktioner KS/2022:481, KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 
• Förslag på vakanta platser ges på valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Ledamot   Ersättare 
Driton Bilalli (S)  Niklas Gardewik (M) 
Ananasgatan 8  Furuvägen 5 
514 35 Tranemo  514 41 Limmared 
 
Till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Ledamot   Ersättare 
Vakant   Vakant 
 
Till Sjuhärads Samordningsförbund 
 
Ledamot    
Eva-Karin Haglund    
Holm 3     
514 52 Länghem   
 
Till Tolkförmedling i Väst 
 
Ledamot   Ersättare 
Eva-Karin Haglund (S)  Vakant   
Holm 3    
514 52 Länghem   

Status  
Kommunfullmäktige 

 
 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
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§ 36 Val av 1st ersättare till Tolkförmedling i Väst KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ersättare enligt förslag nedan. 

 
Till Tolkförmedling i Väst 
Ersättare 
Erene Bertilsson (KD) 
Haldarp 1 
514 52 Länghem     
  

Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
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§ 41 Val av 1st ledamot och 1st ersättare till Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ledamöter och ersättare enligt förslag nedan. 

 
Till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Ledamot   Ersättare 
Lennart Haglund (C)  Niklas Gardewik (M) 
Lövstagatan 2 C  Furuvägen 5 
514 33 Tranemo  514 41 Limmared 

Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
    2022-11-07  
 
 

Till parterna i  
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

     

 
Val av ledamöter och ersättare till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 
Parterna i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg uppmanas utse ledamöter och ersättare till 
Delregionalt politiskt samråd, DPS. 
 
Medlemskommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. 
 
Från Västra Götalandsregionen deltar följande; 
 
• Presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden eller utsedd ersättare 
• Presidiet för Regionhälsan 
• Presidiet för Närhälsan 
• Presidiet för styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus 
• Presidiet för styrelsen Habilitering & Hälsa  
• Presidiet för Tandvårdsstyrelsen 
  
 
Beslut av ledamöter och ersättare meddelas Närvårdskontoret senast 2022-12-16 på 
narvardssamverkan.info@vgregion.se 
 
Charlotte Bliesener Falkenström 
Koordinator 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 
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§ 26 Val av ombud KS/2022:499, KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ombud och ersättare enligt förslag nedan. 
• Förslag på vakanta platser ges på valberedningens nästkommande sammanträde. 

 
Till TranemoForum AB:s bolagsstämma 
 
Ombud   Ersättare 
Ulf Thifors (S)  Stephan Bergman (M) 
Lövängen 29   Mossebo Smedjan  
514 33 Tranemo  514 91 Tranemo 
 
 
Till Tranemobostäder AB:s bolagsstämma 
 
Ombud   Ersättare 
Ulf Thifors (S)  Stephan Bergman (M) 
Lövängen 29   Mossebo Smedjan  
514 33 Tranemo  514 91 Tranemo 
 
Till Tranemo Utvecklings AB:s bolagsstämma 
 
Ombud   Ersättare 
Ulf Thifors (S)  Stephan Bergman (M) 
Lövängen 29   Mossebo Smedjan  
514 33 Tranemo  514 91 Tranemo 
 
 
Till Companion Sjuhärad ekonomisk förening föreningsstämma 
 
Ombud   Ersättare 
Bo Haarala (S)  Niklas Gardewik (M) 
Tennisvägen 6  Furuvägen 5  
514 31 Tranemo  514 41 Limmared 
 
Till Entreprenörsregionens utvecklingsstämma 
 
Ombud 
Driton Bilalli (S)  
Ananasgatan 8     
514 35 Tranemo      
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 
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Niklas Gardewik (M) 
Furuvägen 5 
514 41 Limmared  
 
Lennart Haglund (C)     
Lövstagatan 2 C      
514 33 Tranemo 
 
     
Till Kommunassurans Syd AB:s bolagsstämma 
 
Ombud 
Driton Bilalli (S)  
Ananasgatan 8     
514 35 Tranemo 
 
 
Till Kommuninvests föreningsstämma 
 
Ombud   Ersättare 
Driton Bilalli (S)  Niklas Gardewik (M) 
Ananasgatan 8  Furuvägen 5    
514 35 Tranemo  514 41 Limmared 
 
 
Till årsstämma Luft i Väst 
 
Ombud    
Jonas Adelsten Kristiansen (S)   
Boråsvägen 20    
514 44 Länghem   
 
Till Ineras årstämma 
 
Ombud    
Vakant 
 
Till Kommuninvests föreningsstämma 
 
Ombud   Ersättare 
Driton Bilalli (S)  Niklas Gardewik (M) 
Ananasgatan 8  Furuvägen 5    
514 35 Tranemo  514 41 Limmared 
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Till årsmöte Baltic Links 
 
Ombud    
Lennart Haglund (C)   
Lövstagatan 2C   
514 33 Tranemo 
 
 
 
Till närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 
Representant   Ersättare 
Viktoria Haraldson (C)  Niklas Gardewik (M) 
Fiås Södergården 1  Furuvägen 5    
514 95 Grimsås  514 41 Limmared 
 
 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 40 Val av 1st ombud till Ineras årsstämma KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Utser följande ombud enligt förslag nedan; 
 

Till Ineras årstämma 
 
Ombud    
Viktoria Haraldson (C) 
Fiås Södergården 1 
514 95 Grimsås 

Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedning 
2022-11-16 
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§ 28 Ordning för inkallande av ersättare (inkallelseordning) 
KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställer följande ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelse och 

nämnder enligt förslag nedan. 
• Återstående partier inkommer med förslag vid nästkommande sammanträde med 

valberedningen. 
 
Förslag: Socialdemokraterna: L, C, Mp, V, M, Kd 

Ärendet 
Följande ordning gäller för inkallande av ersättare i kommunstyrelse och nämnder:  
 
A) I första hand inkallas personlig ersättare. 
 
B) Kan ej personlige ersättaren tjänstgöra, inkallas i andra hand ersättare inom samma parti i 
den ordning som ersättare upptagits i protokollet. 
 
C) Vid förfall för samtliga ersättare inom samma parti, ska följande inkallelseordning gälla: 
 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning. 
 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokoll. Ledamot i 
kommunstyrelsen och nämnder svarar själv vid förhinder för att ersättare kallas att 
tjänstgöra enligt beslutade bestämmelser. 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 42 Ordning för inkallade av ersättare KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställer följande ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelse och 

nämnder enligt förslag nedan. 
 
Förslag:  
Socialdemokraterna: L, C, Mp, V, M, Kd 
Centerpartiet: S, L, M, Kd 
Liberalerna: S, C, M, Kd, Mp, V 
Moderaterna: Kd, C, L, S 
Kristdemokraterna: M, C, L, S 
Vänsterpartiet: Mp, S, L, M, Kd, C 
Sverigedemokraterna: M, Kd, S, V 
Miljöpartiet: V, S, L, M, Kd, C, SD  
 

Ärendet 
Följande ordning gäller för inkallande av ersättare i kommunstyrelse och nämnder:  
 
A) I första hand inkallas personlig ersättare. 
 
B) Kan ej personlige ersättaren tjänstgöra, inkallas i andra hand ersättare inom samma parti i 
den ordning som ersättare upptagits i protokollet. 
 
C) Vid förfall för samtliga ersättare inom samma parti, ska följande inkallelseordning gälla: 
 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning. 
 
S: L, C, Mp, V, M, Kd 
C: S, L, M, Kd 
L: S, C, M, Kd, Mp, V 
M: Kd, C, L, S 
Kd: M, C, L, S 
V: Mp, S, L, M, Kd, C 
SD: M, Kd, S, V 
Mp: V, S, L, M, Kd, C, SD  
 
 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokoll. Ledamot i 
kommunstyrelsen och nämnder svarar själv vid förhinder för att ersättare kallas att 
tjänstgöra enligt beslutade bestämmelser. 
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Status 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
29

2022-11-22

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §134 Dnr: BM.2022.31 006

Sammanträdesdagar 2023 för bygg- och miljönämnden Gislaved-
Tranemo

Beslut
· Nämnden fastställer följande sammanträdesdagar och tider för arbetsutskottet:

Tisdag den 17 januari
Tisdag den 14 februari
Tisdag den 14 mars
Tisdag den 11 april
Tisdag den 9 maj
Onsdag den 7 juni
Tisdag den 15 augusti
Tisdag den 12 september
Tisdag den 10 oktober
Tisdag den 7 november
Tisdag den 28 november

· Nämnden fastställer följande sammanträdesdagar och tider för bygg- och
miljönämnden Gislaved-Tranemo:

Tisdag den 10 januari (konstituerande)
Tisdag den 31 januari
Tisdag den 21 februari (Extranämnd bokslut, internkontroll)
Tisdag den 28 februari
Torsdag den 30 mars
Tisdag den 25 april
Tisdag den 23 maj
Tisdag den 20 juni
Tisdag den 29 augusti
Tisdag den 12 september (Extranämnd delårsbokslut och utblick)
Tisdag den 26 september
Tisdag den 24 oktober
Tisdag den 21 november
Tisdag den 12 december

· Nämndens och arbetsutskottets sammanträden ska börja kl. 13.00 om inte
ordföranden efter samråd med presidiet beslutar annat.

· Arbetsutskottet får besluta om ändrad sammanträdesdag för arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för bygg-
och miljönämnden och dess arbetsutskott för år 2023.



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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30

2022-11-22

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §134 (forts.)

Nämndens reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag utöver
fastställd sammanträdesplan.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-11-08 - BmGTau §110
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen Gislaved
Tranemo kommun
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