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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 15:30  

 

Närvarande Beslutande  

Driton Bilalli (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), 1e vice ordf. 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 

Rosé Torkelsson (S) 

Lena Eksberg (S) 

Caroline Bergmann (Mp) 

Per Simonson (Kd) 

Leif Gustavsson (S), ers. 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Lööf (C) 

Kathleen Wireklev (M) 

Stephan Bergman (M) 

Johnny Letth (oberoende (SD)) 

   

Icke tjänstgörande ersättare  

Bo Haarala (S) 

Rikard Strömberg (S) 

Göran Björk (S) 

Gunilla Blomgren (L) 

ChrisTina Yngvesson (Kd) 

Ulf Nyberg (M) 

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Henrik Johansson, verksamhetschef 

  Manda Schillerås, verksamhetschef 

  Julio Garcia Atterström, sektionschef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Kajsa Montan, kanslichef 

  Linda Ruergård, HR-chef 

 

Paragrafer  § 231-§ 253 

Utses att justera  Stephan Bergman (M) 
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Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Driton Bilalli (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Stephan Bergman (M) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-10-17 

Anslaget under tiden 2022-10-21—2022-11-14 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt. 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 231 Tillväxt Tranemo  

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om nuläge från Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp infrastruktur.  

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Status 

Pågående 
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§ 232 Budgetuppföljning, T2 KS/2022:442, TFAB/2022:15, TFAB/2022:14, 

TUAB/2022:22 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner delårsbokslutet för år 2022.  

• Utökar investeringen ombyggnad Moavägen till att även innefatta personalutrymmen 

för fastighet och infrastruktur.  

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

likvida medel för framtida pensionsutbetalningar.   

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

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

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

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

2020 och 2021 (16,6 mnkr).  

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

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

och har minskat sin låneskuld med 60 mnkr.  

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

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

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

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

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

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

BU §17, 2022-10-06 

Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
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Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2 – 2022 

Presentation (ej beslutsunderlag) 

TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 

Underlag budget 2023 och periodbokslut 

TF §46 Delårsbokslut 2022 – TFAB 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Forums delårsbokslut 

Delårsbokslut 2022 – TFAB 

TF §52 Den ekonomiska ställningen TUAB 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Utveckling ABs delårsbokslut 

Delårsbokslut 2022 - TUAB 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och HR-chef Linda Ruergård 

föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 233 Budget 2023-2025 KS/2022:412, TFAB/2022:13, TFAB/2022:15, 

TUAB/2022:21 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

sin helhet enligt nedan.  

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

• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av 

internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  

- God ekonomisk hushållning  

- Resultatbudget  

- Driftsbudget  

- Investeringsbudget  

- Låneramar & borgensförbindelser  

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

tilläggsbudget 2022.  

Budgetberedning 

Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har 

behandlats från februari till oktober.   

Ekonomi 

Årets resultat  

Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 22 mnkr 

2024: 30 mnkr 

2025: 30 mnkr 

Investeringsbudgeten  

Investeringsbudgeten fastställs till: 

2023: 50 mnkr  

2024: 50 mnkr 

2025: 50 mnkr 

2026: 50 mnkr 

2027: 50 mnkr 

Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 

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

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

Driftsbudget 

Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

2023: 771 mnkr 

2024: 792 mnkr 

2025:  815 mnkr 

Kommunrevisionen 

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

Uppräkning/generell tilldelning 

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

Löneöversyn 

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

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

PO-pålägg 

Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från 

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

Övrigt 

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

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

indikatorer. Därutöver har ett antal tekniska budgetjusteringar gjorts mellan sektionerna 

som summerar till netto noll.  

Internhyra 

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

fastställt av kommunstyrelsen under förutsättning att effekten blir netto noll.   

Avfall  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

VA  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
95

33
a1

3b
-d

04
b-

4c
29

-9
63

2-
b9

9f
9c

5a
32

0f



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-10-17 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 9 

 

Internränta 

Internräntan är 2,25 % för 2023.   

Skatter och bidrag  

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.   

Pensioner 

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

Bilagor 

BU §16, 2022-10-06 

2.1 BUDGET 2023-2025 Tranemo kommun 

3.1 Taxebilaga 2023 Tranemo kommun 

4.1 Finanspolicy 2023-2025 Tranemo kommun 

5.1 Budget 2023 Tranemo kommunrevision 

6.1 SÄRF protokollsutdrag taxor för myndighetsutövning 

6.2 SÄRF Taxa myndighetsutövning 2023 

6.3 SÄRF protokollsutdrag rambudget 

6.4 SÄRF Rambudget 2023 

7.1 Taxa hälsoskyddsverksamhet 

7.2 Taxa enligt strålskyddslagen 

7.3 Taxa livsmedelslagen 

7.4 Taxa enligt miljöbalken 

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

tobaksfrinikotinprodukter 

7.6 Taxa miljöfarligverksamhet miljöbalken 

7.7 Taxa miljöbilaga 

7.8 Taxa miljöbilaga 3 riskklassning hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 

7.9 Bygg och miljö protokollsutdrag taxor 

8.1 Budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 

8.2 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2023 

TF §47 Budget 2023 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Forum AB budget 2023 

Tranemo Forum Budgetförslag 2023 

TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 

Underlag budget 2023 och periodbokslut Tranemo Bostäder AB 
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TF §53 Budget TUAB 2023 

Tjänsteskrivelse om Tranemo Utvecklings AB budget 

Budget 2023 TUAB 

 

Underskott 

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

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

sker ska underskott återställas inom en två år.   

Skattesats 

Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 

Föredragning och debatt 

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

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Hemsidan 

Bolagen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Samtliga bilagor 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige  
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§ 234 Nattis KS/2021:638 

Kommunstyrelsens beslut 

• Ärendet återremitteras och förvaltningen i uppdrag att föra dialog med berörda 

familjen samt ta fram en tidsplan av nedläggning av verksamheten. 

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

föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan 

på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

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

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

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

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

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

budgetramen. 

Sammanfattning av ärendet 

Detta är uppdrag 3 av 24. En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren och handlingsplaner 

har tagits fram av sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och 

arbetet med. Alla uppdragen kommer att avrapporteras i och med att de är 

färdiganalyserade. Några av uppdragen är klara för avrapportering och handlingsplaner har 

tagits fram. Ledarteamen i sektionen har analyserat och titta på konsekvenser och kansliet 

har varit delaktiga i att fastställa handlingsplanerna. Vissa av uppdragen kräver en 

kommunikationsinsats till vårdnadshavare och det tar därför en lite längre tid fram till 

införandet so exempelvis förändring av öppettider i förskolan. Beslut i flera av uppdragen är 

nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. 

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

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

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

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

kvalitet. 

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

respektive uppdrag.  

Ärendet 

Nattförskolan, som bedrivs på Parkhagens förskola i Limmared, har låg beläggning. 

Personalkostnaden per närvarande barn är därmed hög. Behovet av förskola för tillsyn på 

nätter och helger behöver finna alternativa former. Ett exempel kan vara pedagogisk omsorg 

(tidigare benämnt dagbarnvårdare). Pedagogisk omsorg kan även vara ett alternativ i 

särskilda fall. (Ur Plan för förskole- och skolverksamheten) 
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Nattis har i skrivande stund 15 inskrivna barn inför hösten 2022, alla är från Tranemo 

kommun. En av platserna nyttjas i dagsläget inte p g a föräldraledighet. Alla vårdnadshavare 

är ensamstående och flera av dem har dessutom enskild vårdnad. Flertalet av 

vårdnadshavarna jobbar i vårdnära yrken, övriga yrken är kriminalvård, industri och 

serviceyrken, så som helgöppna butiker mm. 

Av dessa 15 barn är det nio fritisbarn som skjutsas av taxi mellan de fritidshem som de är 

inskrivna på och Nattis. Antal timmar varierar från två timmar och uppåt. Familjer som 

nyttjar Nattis betalar inget extra för omsorgen eller taxiresor, det ingår i maxtaxan. 

Planeringen för Nattis är komplicerad då antalet barn som behöver omsorg övertid varit lågt 

och varierat mycket i nyttjandegraden. För att ta ett exempel hade vi under vecka 10 totalt 7 

bokade pass, fördelat på veckans sju dagar, ett av dessa pass blev avbokat. Vecka 11 hade vi 

21 bokade pass, varav 7 blev avbokade. Eftersom personalen har rätt att få sitt schema minst 

två veckor i förväg planeras deras arbete utifrån de bokade platserna minst två veckor i 

förväg. Är det fler än fem barn som har bokade pass måste vi ha två personal som arbetar.  

Nyttjandegraden bör ses som mycket låg, då antalet inskrivna barn genom åren varit lågt, 9-

15 barn, dvs ca 1,6% av det totala antal barn och elever som idag är inskrivna i förskolan 

(477) och fritids (440). Även barnens närvaro har de tre senaste åren varit låg, i snitt ca 60% 

av den anmälda tiden. 

 

Alternativa former  

3:A Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg (tidigare benämnt dagbarnvårdare)  

3:B Tillsyn i barnets/elevens hem: Vårdnadshavare ansöker om att få en person som har 

tillsyn över barnen under vårdnadshavarnas obekväma arbetstid i barnets egna hem  

3:C Nattis i omsorgens regi: Att anordna omsorg för de barn/elever som har behov inom t ex 

kortidsverksamhet, trygghetsboende där det redan idag erbjuds dygnet runt omsorg.  

 

Konsekvensbeskrivning  

Konsekvenser om förändringen genomförs:  

3:A Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg kan innebära en arbetsmiljöproblematik så som 

ensamarbete. I praktiken innebär denna lösning att det minst måste vara två personer som 

samarbetar och växlar. Även organisatoriska svårigheter vid ex semestrar eller 

sjukskrivningar kan föreligga. Lokalmässigt kan det vara svårt att bedriva nattverksamhet i 

ett privat hem.  

3:B Tillsyn i barnets/elevens hem: Även denna typ av pedagogisk omsorg kan innebära en 

arbetsmiljöproblematik i och med ensamarbetet. Tillsyn i barnets/elevens hem fordrar 

dessutom att rutiner kring exempelvis arbetsmiljöansvar är mycket tydliga och att dessa 

följs. Organisatoriskt kommer detta alternativ att innebära ökade kostnader samt 
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bemanningssvårigheter när det ex blir flera barn/elever från olika familjer som behöver 

omsorg samma natt.  

3:C Nattis i omsorgens regi: Genom att ha Nattis i omsorgens regi kan samarbete ske med 

den personal som arbetar på natten i omsorgen, det blir på detta sätt lättare att komma ifrån 

ensamarbetet. Vidare skulle personal på Nattis som vid avbokning av pass inte behövs 

kunna arbeta inom omsorgen istället och därmed få andra meningsfulla arbetsuppgifter.  

 

Detta alternativ låter sig dock inte vara helt oproblematiskt heller. Personal som arbetar 

inom Nattis och omsorgen fordrar olika utbildningar, utifrån de två olika brukargrupper 

som de arbetar med i vardagen; barn/elever och äldre personer. Dessa två yrkesgrupper har 

också olika kollektivavtal att förhålla sig till. I en sådan tvärsektoriell organisation kan även 

ledarskapet blir svårt att lösa; vilken chef skulle de som arbetar på Nattis ha?  

Vi vill också komma ihåg att Lärandesektionen tillsammans med omsorgen tidigare utrett 

möjligheten att samverka runt Nattis, när nytt Korttids byggdes på Västergården. Den 

slutsats som man då kom fram till var att dessa två verksamheter var så olika att det inte 

skulle fungera 

Lärandesektionen har i Plan för förskole- och skolverksamheten fått i uppdrag att finna 

alternativa former för tillsyn på kvällar, nätter och helger, till den verksamhet som benämns 

Nattis.  

Ovan redovisas och problematiseras det kring tre alternativa former till den Nattis-

verksamhet som idag bedrivs i förskolan Parkhagens lokaler i Limmared.  

Ett barnrättsperspektiv har det också tagits hänsyn till i denna redovisning.  

Lärandesektionen har berett ärendet och även omvärldsbevakat hur andra kommuner 

hanterar behov av Nattis. Ingen av våra grannkommuner utom Borås och Ulricehamn har 

Nattis. Förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att lägga ner Nattis utifrån de 

riskfaktorer som de olika alternativen bär med sig ur ett arbetsmiljöperspektiv, de brister i 

den pedagogiska verksamheten som Nattis och övriga alternativ medför ur ett 

barnrättsperspektiv, den höga kostnaden som verksamheten i dess nuvarande form samt 

ovan nämnda alternativ innebär, i förhållande till dess låga och ojämna nyttjandegrad, det 

faktum att Nattis inte är en lagstadgad verksamhet samt Lärandesektionens ekonomiska 

situation.  

Barnkonventionen  

Då nyttjandegraden av Nattis både är låg och ojämn kan barnens/elevernas vistelse i Nattis-

förskolan mer ses som en service för förvärvsarbetande vårdnadshavare än som en 
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pedagogisk och socialiserande verksamhet för det enskilda barnet. Förutsättningarna för en 

trygg, stimulerande och förutsägbar lärmiljö, så som det föreskrivs i läroplanerna för 

förskolan och fritidshem, försvåras avsevärt vid ensamarbete av de vuxna och när 

barngruppen består av en, två eller tre barn, som inte alltid är de samma, och där 

åldersspannet mellan barnen är för stort (1-12 år). Om verksamheten dessutom behöver sätta 

in vikarier bör dessa vara bekanta med Nattis och kända av barnen/eleverna, vilket sällan 

förekommer.  

Ur ett barnrättsperspektiv uppfyller varken Nattis eller någon av de ovannämnda 

alternativen de krav som ställs på en pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanerna för 

förskolan och fritidshem. 

Ekonomisk påverkan 

Vid avveckling beräknas den årliga besparingen till 1,7 mnkr.  

Grundbemanningen består av två heltidsanställda barnskötare och därutöver timanställda. 

Sammanlagd kostnad för Nattis ligger idag på 1,4 mnkr, inklusive taxiresor, del av 

rektorstjänst, måltider, städ, larmkostnader. 

Vid en översyn av HR gällande nuvarande jourverksamhet för Nattis framkom orimligheten 

att en ensam rektor har ständig jour. För att kunna följa arbetsmiljölagen behöver vi lägga ut 

jour på fler rektorer. Detta skulle innebära en merkostnad på ca 0,3 mnkr, eftersom den 

rektor som idag ansvarar för Nattis har jourersättning inlöst i sin lön. 

 

Jämställdhets- och rättighetsanalys 

Konsekvenserna av tillämpning av något av alternativen ovan eller att verksamheten i 

framtiden fortsätter att bedrivas i dess nuvarande form kan ur  

ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv sammanfattas som följer. Analysen har speglats 

mot Tranemo kommuns nuvarande mål utefter CEMR-deklarationen, antagen KF 2012-05-

28: 

1. Hälsopåverkan för såväl kvinnor och män, pojkar och flickor 

2. Barn och ungas uppväxt 

3. Kommunen som tjänsteleverantör 

4. Samverkan mellan kommunens alla aktörer 

5. Jämställd arbetsgivare 

6. Demokrati och förvaltning 

 

Samtliga vårdnadshavare till de 15 barn som hösten 2022 är inskrivna på Nattis är 

ensamstående och flera av dem har dessutom enskild vårdnad. En avveckling av Nattis kan 

därför ses som negativt för kvinnor, särskilt med hänsyn tagen till mål 1, 3 och 5 i CEMR-

deklarationen. Detta givet att nyttjandegraden av Nattis eller något av alternativen ovan 

vore hög, utifrån antal inskrivna barn och deras nyttjade vistelsetid. Nyttjandegraden bör 
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dock ses som mycket låg, då antalet inskrivna barn genom åren varit lågt, 9-15 barn, dvs ca 

1,6% av det totala antal barn och elever som idag är inskrivna i förskolan (477) och fritids 

(440). Även barnens närvaro har de tre senaste åren varit låg, i snitt ca 60% av den anmälda 

tiden. 

 

För barn som är på Nattis bedöms påverkan av tillämpningen av något av alternativen ovan 

eller vistelsen på Nattis i dess nuvarande form snarare negativt, då barngruppen kan variera 

mellan ett till tre eller fyra barn per natt och där åldersspannet mellan barnen dessutom ofta 

är stort (1-12 år). Mot denna bakgrund bedöms förutsättningarna att kunna arbeta mot de 

jämställdhetsmål som finns i läroplanen för fritids och förskolan vara mycket begränsade. 

Beslutsunderlag 

LU §44, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-08-16 

Uppdrag 3 Nattis Konsekvensbeskrivning 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Julio Garcia Atterström föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet¨ 

Rosé Torkelsson (S) yrkar på att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att föra 

dialog med berörda familjen samt ta fram en tidsplan av nedläggning av verksamheten. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Torkelssons (S) förslag. 

Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 
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§ 235 Uppdrag - Uppdatera bidragsregler samt övriga relevanta 

dokument i enlighet med Policy för stöd och samverkan till 

föreningsliv och frivilligsektor KS/2020:314 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar regler för bidrag till föreningslivet inom Tranemo kommun. Reglerna gäller 

från och med 1 januari 2023 och ersätter nuvarande regler och bidragsbestämmelser 

för bidrag till ideella föreningar. 

• Beslutet från 2018-10-08 §§12, ”driftbidraget ska följa den uppräkning som kommunen 

tillämpar i budgetarbetet när det gäller kommunens egna övriga kostnader” ska beaktas. 
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 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att uppdatera bidragsregler samt övriga 

relevanta dokument i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna policyn för 

samverkan och stöd till föreningsliv och frivilligsektor. Förvaltningen har gjort en grundlig 

översyn av kommunens nuvarande bidragssystem som skapades på 70 talet och kommit 

fram till att ett nytt system behövde skapas för att uppfylla intentionerna i policyn. Förslaget 

till nya regler ersätter nuvarande regler och bidragsbestämmelser för bidrag till ideella 

föreningar.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att uppdatera bidragsregler samt övriga 

relevanta dokument i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna policyn för 

samverkan och stöd till föreningsliv och frivilligsektor. Förvaltningen har gjort en grundlig 

översyn av kommunens nuvarande bidragssystem som skapades på 70 talet och kommit 

fram till att ett helt nytt system behövde skapas för att uppfylla intentionerna i policyn. 

Förvaltningen har fört dialog med och inhämtat synpunkter från samtliga 

föreningskategorier i kommunen samt inhämtat information och underlag från ett antal 

kommuner, VG regionen samt experter på SKR. Förslaget till nya regler skall börja gälla 1 

januari 2023 och ersätter nuvarande regler och bidragsbestämmelser för bidrag till ideella 

föreningar. Den budget som kommunfullmäktige beslutar om årligen är styrande i storleken 

på fördelningen av föreningsstödet enligt reglerna. Förvaltningen fattar delegationsbeslut 

om överenskommelser och bidragsnivå för samtliga bidragsformer utom investerings och 

upprustningsbidrag samt kommunstrategiskt bidrag som det fattas politiska beslut på. 

 

Nya bidragsformer 

• Lokal och anläggningsbidrag  

• Verksamhetsbidrag  
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• Utvecklingsbidrag  

• Kommunstrategiskt bidrag, tas politiskt beslut 

Uppdaterade/befintliga bidragsformer 

• Bidrag till pensionärsföreningar  

• Bidrag till funktionsvariationsföreningar  

• Kulturarrangörsbidrag  

• Snabba pengar ”aktiviteter för unga av unga” 

• Studieförbundsbidrag  

• Bidrag till RF/SISU  

• Bidrag till föreningar som driver elljusspår 

• Investerings och upprustningsbidrag, tas politiskt beslut 

Barnkonventionen  

Reglerna utgår från den av kommunfullmäktige antagna policy för samverkan och stöd till 

föreningsliv och frivilligsektor som i sin tur tar sin utgångspunkt i bland annat i FN:s 

barnkonvention som är svensk lag sedan 2020. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är 

två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. 

De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn 

har rätt till liv och utveckling. I de nya reglerna är barn och unga prioriterade i 

bidragsgivningen.  

Ekonomisk påverkan 

Förvaltningen utgår från den pågående budgetberedningens förslag till budget för 2023. 

Förslaget innefattar inga extra medel för nytt bidragssystem. 

Beslutsunderlag 

AU §131, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-08-09 

KF §52 Beredningsuppdrag TTB och TKB -Policy för stöd och samverkan till föreningsliv och 

frivilligsektor 

Regler för bidrag till föreningslivet inom Tranemo kommun 

Sammanställning av föreningsdrivna anläggningar   

Sammanställning av föreningsdrivna bygdegårdar samt samlingslokaler 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen som delger samtliga föreningar som finns i föreningsregistret 

Föreningar som finns registrerade hos Tranemo kommu 

Ekonomifunktionen  

Författningssamlingen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 236 Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) KS/2020:202 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap inom 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 

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att uppdatera bidragsregler samt övriga 

relevanta dokument i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna Policyn för 

samverkan och stöd till föreningsliv och frivilligsektor. Under arbetet med framtagandet av 

policyn gav Kommunfullmäktige Tillväxt- och kompetensberedningen (TKB) och Trivsel och 

trygghetsberedningen (TTB) i tilläggsuppdrag att särskilt beakta Agenda 2030-delegationens 

förslag och bedömningar med avseende på civilsamhällets roll med anledning av Agenda 

2030-delegationens överlämnade slutbetänkande. Förvaltningen bedömer att det är 

nödvändigt att ha tydliga riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att beskriva 

processen och underlätta samverkan mellan det offentliga och civila samhället.  

 

Ett självständigt, öppet och livskraftigt civilsamhälle är en förutsättning för en fungerande demokrati 

och omställningen till ett hållbart samhälle. Det civila samhället bidrar till genomförandet av Agenda 

2030 genom samverkan, både organisationer emellan samt med kommuner, landsting, statliga 

myndigheter, näringslivet och akademin. Civila samhällets aktörer är viktiga genomförare av många 

centrala samhällsfunktioner, bland annat inom välfärdsområdet. Det är därför viktigt att främja och 

underlätta för samverkan mellan det offentliga och civila samhället, exempelvis genom idéburna 

offentliga partnerskap, IOP. Civila samhällets aktörer bidrar många gånger genom sina verksamheter 

till att minska utanförskapet i samhället och till stöd för människor som utsätts för diskriminering. 

Många organisationer företräder människor som själva av olika anledningar har svårt att göra sina 

röster hörda, exempelvis nyanlända, barn- och unga eller socioekonomiskt utsatta. Andra bidrar 

genom att erbjuda tjänster såsom skydd, boende, vård, mat och rådgivning för människor i nöd och 

utsatthet. På så sätt är civila samhällets verksamheter av stor betydelse för agendans mål om ökad 

jämlikhet och att ingen ska lämnas utanför. 

(Ur Sammanfattning av Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, 

SOU 2019:13). 
 

Syftet med IOP-överenskommelser är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället 

och att det civila samhället på mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till 

samhällsutvecklingen. Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra vad ett Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) innebär för Tranemo kommun. Ett samverkansarbete av det slag som 

beskrivs i dokumentet kan leda till tydligare gränser mellan eventuella samverkande parter, 
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vilket ger tydligare ramar och ansvarsfördelning, för att förenkla och utveckla samarbetet 

mellan kommunen och civilsamhället. 

Det är ett relevant dokument som svarar på vad en IOP- Idéburet offentligt partnerskap är, 

syftet med överenskommelser i Tranemo kommun och beskriver den nödvändiga processen 

för framtagande av överenskommelser med hänsyn till utgångspunkten i Tranemo kommun 

och diverse viktiga juridiska aspekter. Slutligen beskrivs också kriterier samt obligatoriska 

punkter i en IOP överenskommelse.      

Barnkonventionen  

Riktlinjerna utgår från den av kommunfullmäktige antagna policy för samverkan och stöd 

till föreningsliv och frivilligsektor som i sin tur tar sin utgångspunkt i bland annat i FN:s 

barnkonvention som är svensk lag sedan 2020. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är 

två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två 

grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till 

liv och utveckling. Barn och unga är prioriterade i verksamheter som berör föreningslivet 

och förvaltningen bedömer att varken riktlinjerna eller IOP står i strid med 

Barnkonventionen.   

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i nuläget men förvaltningen anser att eventuella 

framtida överenskommelser ska beaktas i kommunens årliga budgetprocess.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Förvaltningen är medveten om sitt ansvar att säkerställa och främja jämställdhet, inser att 

detta ansvar är särskilt viktigt när kommunen har för avsikt att ingå överenskommelser. För 

varje överenskommelse som kommunen avser att ingå kommer jämställdhetsaspekterna och 

de lagliga möjligheter som finns att främja jämställdhet att beaktas. 

Beslutsunderlag 

AU §132, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-09-05 

§ 44 Tilläggsuppdrag till beredning (KS/2019:23) 

§ 52 Beredningsuppdrag TTB och TKB -Policy för stöd och samverkan till föreningsliv och 

frivilligsektor  

KS/2019:23KS/2020:202 Tjänsteskrivelse om riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) 

Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
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Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Författningssamlingen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 237 Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar KS/2022:380 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 juni 2022 antogs en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Den nya 

förordningen innebär att insamlingsansvaret för förpackningar under producentansvar 

övergår till kommunerna 1 januari 2024, från att tidigare ha varit producenternas ansvar. 

Förvaltningen vill med denna skrivelse övergripande redogöra för hur man planerar att 

arbeta med anpassningen till den nya förordningen. Det är i flera delar kort om tid för 

genomförandet. 

- Insamling av hushållens förpackningar från och med 2024 till dess att fullt 

utbyggd fastighetsnära insamling finns. 

Förvaltningen kommer att arbeta för att överta ansvar/drift av de 

återvinningsstationer som finns i dag. Samt ta över insamling från de ca 35 

flerbostadshus som i dag har fastighetsnära insamling via privat aktör. 

- Fastighetsnära insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter ska 

tillhandahållas senast 1 januari 2027. 

Förvaltningen har för avsikt att utreda lämpliga alternativ för fastighetsnära 

insamling och redovisa dessa till politiken för beslut. Nuvarande 

renhållningsentreprenad löper dock som längst till och med oktober 2025, och man 

bör därför samordna ett nytt system med ny entreprenad. 

- Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstation för omlastning av 

förpackningarna. 

I första hand kommer möjligheten att samverka med Svenljunga kommun om en 

gemensam omlastningsstation att utredas.  

- Skrymmande förpackningsavfall av vissa slag ska från och med 2027 samlas in via 

lättillgängliga insamlingsplatser, samt insamling av alla förpackningsslag även 

mindre vanligt förekommande så som tyg, kork, trä och liknande på 

återvinningscentral. 

Invänta förtydliganden om vad lättillgängliga insamlingsplatser innebär, bör kunna 

lösas via dagens återvinningsstationer och ÅVC, inte lika tidskritiskt.  

- Insamling i utomhusmiljö från och med 2026 

Kommunen ska utifrån vissa kriterier tillhandahålla insamling av förpackningar i 

utomhusmiljö. Detta bör utföras av enhet som arbetar att upprätthålla 

gaturenhållningslagen men samordnas med renhållningsenheten i fråga om tex 

omlastning. 
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- Förordningen medför också tillkommande administration. 

Förvaltningen behöver säkerställa att renhållningens organisation är tillräcklig för 

den ökade administration som förväntas. 

Ärendet 

Den 30 juni 2022 antogs en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Den nya 

förordningen innebär att insamlingsansvaret för förpackningar under producentansvar 

övergår till kommunerna 1 januari 2024, från att tidigare ha varit producenternas ansvar. 

Förordningen innebär att ett antal åtgärder som succesivt ska genomföras. Till exempel ska 

det senast 1 januari 2027 finnas fullt utbyggd fastighetsnära insamling av förpackningar från 

hushåll. 

Förvaltningen vill med denna skrivelse kort redogöra för hur man planerar att arbetet med 

implementeringen av den nya förordningen ska genomföras. Det är kort om tid för att hinna 

uppfylla dessa krav, inte minst med tanke på att vissa delar innebär politiska beslut och 

upphandlingar, det behöver även samordnas med nuvarande avtal på entreprenad. Mycket 

är fortfarande otydligt och en del förtydliganden och klargörande bör komma från till 

exempel naturvårdsverket och branchorganisationen Avfall Sverige, men också de som i 

dagsläget driver insamlingen via återvinningsstationerna, FTI (förpacknings och 

tidningsinsamlingen) om hur ett överlämnande av ansvaret kan ske.  

Följande huvudområden kommer att bearbetas som projekt inom renhållnings enheten på 

följande sätt: 

- Insamling från och med 2024 till utbyggd fastighetsnära insamling finns fullt 

utbyggd. 

Förvaltningen kommer att arbeta för att överta ansvar/drift av de 

återvinningsstationer som finns i dag. Samt ta över insamling från de ca 35 

flerbostadshus som i dag har fastighetsnära insamling via privat aktör. 

Att ta över återvinningsstationerna innebär att man behöver hantera bland annat 

insamlingsbehållare, tömning, kundtjänst för synpunkter/klagomål, städning och 

snöröjning/sandning. 

Då ansvaret för returpappersinsamlingen övergick till kommunalt ansvar fann vi 

mycket svårt att hitta entreprenörer som ville utföra den insamlingen från 

flerbostadshusen, så kan även bli fallet med förpackningarna. 

- Fastighetsnära insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter ska 

tillhandahållas senast 1 januari 2027. 

Förvaltningen har för avsikt att utreda lämpliga alternativ för fastighetsnära 

insamling och redovisa dessa för politiken för beslut. Nuvarande 

renhållningsentreprenad löper dock som längst till och med oktober 2025, och man 

bör därför samordna ett nytt system med ny entreprenad. 

Utredning, upphandling och möjlighet för entreprenör att få leverans av nya sopbilar 

bedöms ta ca 3 år. Då många kommuner ska genomföra samma förändring finns risk 

för ytterligare längre leveranstider på sopkärl och fordon, något att ta i beaktande vid 

planering. 
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- Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstation för omlastning av 

förpackningarna. 

I första hand kommer möjligheten att samverka med Svenljunga kommun om en 

gemensam omlastningsstation att utredas.  

Om samverkan inte är möjlig måste man snarast påbörja arbetet med att utreda 

möjliga lokaliseringar inom Tranemo kommun. 

- Skrymmande förpackningsavfall av vissa slag ska från och med 2027 samlas in via 

lättillgängliga insamlingsplatser, samt insamling av alla förpackningsslag även 

mindre vanligt förekommande så som tyg, kork, trä och liknande på 

återvinningscentral. 

Invänta förtydliganden om vad lättillgängliga insamlingsplatser innebär, bör kunna 

lösas via dagens återvinningsstationer och ÅVC, bedöms inte vara lika tidskritiskt. 

- Insamling i utomhusmiljö från och med 2026 

Kommunen ska utifrån vissa kriterier tillhandahålla insamling av förpackningar i 

utomhusmiljö. Detta bör utföras av enhet som arbetar att upprätthålla 

gaturenhållningslagen men samordnas med renhållningsenheten i fråga om tex 

omlastning.  

- Förordningen medför också tillkommande administration. 

Förvaltningen behöver säkerställa att renhållningens organisation är tillräcklig för 

den ökade administration som förväntas. Till exempel följande: 

Eventuell kundtjänst för återvinningsstationer.  

Kommunen ansvara för att fördelning av insamlat material till sker enligt respektive 

organisations marknadsandel. 

Årligen ska ett antal uppgifter som underlag för utbetalning av ersättning redovisas 

till Naturvårdsverket. Kvartalsvis ska insamlat material och uppföljning av 

fördelningen mellan de olika producentansvars organisationerna redovisas till 

Naturvårdsverket. 

Uppföljning av utbetalad ersättning kontra faktiska kostnader, redovisning av behov 

av eventuella justering till Naturvårdsverket.   

Kommunerna kommer att få ersättning från förpackningsproducenterna. Naturvårdsverket 

har i juni 2022 fått i uppdrag av regeringen att fastställa beräkningsgrunder för ersättning till 

kommunerna.  

Barnkonventionen  

Ärendet bedöms inte ha någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Flera delar av införande av kommunalt insamlingsansvar kommer att få ekonomisk 

påverkan. Mycket är ännu oklart och då ersättningen från producenterna av förpackningar 

ännu inte är klargjord är det i dagsläget svårt att  se vilken omfattning den ekonomiska 

påverkan får.  

Ambitionen är att kommunen ska få full kostnadstäckning, för insamlingen av förpackningar 
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under producentansvar, men man anger samtidigt att man kommer att behöva använda sig 

av schabloner och att det därför kan innebära att kostnadstäckning inte sker fullt ut. En 

eventuell differens får taxefinansieras via renhållningstaxan, förutom för uppdraget 

insamling i utomhusmiljö. 

Införandet av kommunalt insamlingsansvar medför också ett antal större, och för 

uppdragets genomförande nödvändiga investeringar.  

Investeringarna är främst kopplat till följande delar: 

Eventuella investeringar för övertagande av återvinningsstationer 

Omlastningsstation 

Införande av fastighetsnära insamling – bland annat inköp av sopkärl (de delar som vid ett 

fyrfackssystem nyttjas för mat – rest och tidningsavfall ersätts inte av producenterna av 

förpackningar) 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett jämställdhets och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §134, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-08-23 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 238 Granskning av kommunens Va och vattenförsörjning 

KS/2022:192 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

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

form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

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

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

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

granskningen, avser att genomföra. 

Ärendet 

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

form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 

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

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

Granskningen genomfördes under 2022. Genomförandet har bestått i att relevant 

dokumentation har analyserats. Utifrån dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer 

gjorts med kommunstyrelsens presidium, sektionschef, verksamhetschef, enhetschef samt 

VA-ingenjör och utredare. 

Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 

1 april 2022. Revisorerna har därefter överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 

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

genomföra. 

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

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

nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området.  

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

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

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

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

verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 

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

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

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

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

självfinansierad via avgifter. 

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

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

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

av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.  

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

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

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

verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.  

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

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

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

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

förståelse för de åtgärder som behövs. 

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

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

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

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

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

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

sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 

Samhällssektionens förslag till åtgärder 

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

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

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

rutiner kring dessa. 

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

i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

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

verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 

perspektiv.” 

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

kapacitetsbedömning och framtagandet av en långsiktig underhållsplan pågår ser enheten 

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

konkretisera sina ambitioner i ett långsiktigt perspektiv. 

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

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

verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter.” 

Svar:  

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

uppnå ett 0-läge under 2024.  

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

bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.” 

Svar: 

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

enheten behöver organiseras och bemannas för att möta framtidens behov. 

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

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

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

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

Svar: 

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

åtgärdslista som kommer prioriteras och direkt kopplas till VA-enhetens 

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

behovslista som innehåller nybyggnationer och utredningsbehov som är kopplad till 

kommunens kommande översiktsplan.   

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

”försvinner” och aldrig blir debiterad.” 

Svar: 

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

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

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

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

Nuvarande ledning för VA har för avsikt att förbättra detta. 

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

projekt formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer.” 

Svar: 

Principer för kostnadsfördelning finns men inte direkt nedtecknat. Enheten kommer 

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

klart under 2022. 

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

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

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

Svar: 

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

viktigt för att öva den egna organisationen och hitta förbättringsåtgärder inom 

dokumentation, utbildning och på verk och ledningsnät.  

Barnkonventionen  

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

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

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

åtgärder för att: 

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

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

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

Ekonomisk påverkan 

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

kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter.  

Beslutsunderlag 

AU §136, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-08-11 

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

dricksvattenförsörjning 

VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor 
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Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Tranemo kommuns revisorer 

KPMG 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 239 Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen 

KS/2021:443 

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. 

Ärendet 

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

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

studentbostäder eller något annat. Förslagsställaren framhåller att huset vittnar om 

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

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

marknad till medborgarhus med mera. 

 

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

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

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

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

stort behov av renovering.  

 

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

passar för någon kommunal verksamhet. 

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

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

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

föreslå bevarande av fastigheten.  

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

 

Förvaltningens förslag blir därför att medborgarförslaget avslås. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Om medborgarförslaget avslås har detta ärende ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 

AU §133, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelsen 2022-05-27 

Medborgarförslag 2021-07-23 

Beslutet skickas till 

Lena Klaiber 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 240 Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer KS/2022:214 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget anses besvarat vad gäller att simhallen redan nu erbjuder 

vattengympa en kväll i veckan. 

• Medborgarförslaget avslås vad gäller att erbjuda vattengympa för pensionärer på 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

 

Ärendet 

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

pensionärer. Förslagsställaren anser att… 

 

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

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

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

dagtid. 

 

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

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

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

ska anses besvarat. 

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

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

alla en kväll/vecka.  

Barnkonventionen  

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

öppen för alla kommuninvånare. 

Ekonomisk påverkan 

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

betydande negativ ekonomisk påverkan. Om vattengymnastik även skulle erbjudas dagtid 

en gång/vecka innebär det en uppskattad kostnad om  

ca 1 000 kronor/tillfälle. 
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Beslutsunderlag 

AU §137, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelsen 2022-06-09 

Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 2022-05-25 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Lena Sundqvist 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 241 Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:351 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

budgeterade intäkter på finanssidan höjs med 3.271 tkr. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per 

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

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

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

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

mån med 3.271 tkr.   

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då 

budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 

Beslutsunderlag 

AU §138, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-07-18 

Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2022-04-30 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 242 Uppdrag - ta fram en handlingsplan med syfte att åstadkomma 

samordning inom önskade områden som stöder kommunens 

överordnade vision om tillväxt KS/2021:298 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Uppdraget avslutas med hänvisning till det pågående arbete som sker med integrering av 

styrmodellen i Tranemo kommunkoncernen.  

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav, 2020-08-24 §137, förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning 

om fastighetsdrift för hela kommunkoncernen. Utredningen godkändes av 

kommunstyrelsen den 26 april 2021. I samband med att utredningen godkändes gavs ett 

uppdrag till förvaltningen att ”ta fram en handlingsplan med syfte att åstadkomma 

samordning inom önskade områden som stöder kommunens överordnade vision om 

tillväxt”. 

Styrmodell  

Tranemo kommuns styrmodell antogs i kommunfullmäktige i oktober 2020. I februari 2021 

antogs nya ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag. I dessa anges att styrmodellen gäller 

för hela koncernen. Även de senaste årens beslutade budgetar tydliggör att styrmodellen 

gäller för hela Tranemo kommunkoncernen.  

Utvecklingsarbete  

Sedan våren 2022 har ett utvecklingsarbete pågått med syfte att på ett strukturerat och 

systematiskt sätt säkerställa att hela koncernen arbetar i enlighet med styrmodellen. Detta 

arbete kommer fortgå och intensifieras ytterligare under en tid framöver. Genom att 

säkerställa att hela Tranemo kommunkoncernen arbetar i enlighet med styrmodellen, där 

visionen och dess utpekade utvecklingsområden är en bärande del, säkerställs att 

tillväxtdimensionen tas med i planering- och uppföljningsprocessen.  

Barnkonventionen  

Att styrmodellen integreras i hela Tranemo kommunkoncernen har ingen påverkan ur ett 

barnrättsperspektiv.   
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Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Att styrmodellen integreras i hela Tranemo kommunkoncernen har ingen påverkan ur ett 

jämställdhetsperspektiv.    

Beslutsunderlag 

AU §139, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-09-08 

KS §77 Utredning om bolagisering för taxefinansierade verksamheter och fastighetsdrift 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Servicesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 243 Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet KS/2022:69 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen antas. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

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

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

lägger sina kontor och hur de organiserar sig.  

Ärendet 

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

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

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

 

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

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

Bakgrund 

Tranemo kommun tillhör lokalpolisområde Borås, där det primära upptagningsområdet för 

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

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

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

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

Nuvarande samverkan 

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

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

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

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

öka antalet områdespoliser i kommunerna. Områdespolisernas uppdrag är att arbeta 

operativt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och i samverkan med 

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

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

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

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

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

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

tryggheten positivt även för barn och unga.   

Jämställd- och jämlikhet 

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

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

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §140, 2022-09-22 

Motion polis 

Tjänsteskrivelse - svar på motion om poliskontor i Tranemo 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att motionen ska antas.2 

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen på Haglunds (C) yrkande. Yrkandet bifalles. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben    

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 244 Uppdrag - Revidering av arbetsordning för 

fullmäktigeberedningar 2022 KS/2022:83 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar och upphäver 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

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

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

kommun 2023–2026”. 

I det antagna reglementet föreslog arvodesberedningen att höja arvodesnivån på 

ställföreträdande beredningsledare från 2% till 7%.  

Arvodesberedningen överlämnande även i samband med antagandet en rekommendation 

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

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

beredningsledare och därmed är det mer passande med ett namnbyte. 

En revidering är gjord av arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedning med 

namnbytet samt ett förtydligande av fullmäktiges presidies yttrande vid överlämning av 

beredningsuppdrag. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §141, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 

Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 245 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2022 

KS/2022:82 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

• Antar arbetsordningen för kommunfullmäktige och upphäver tidigare gällande 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans med förvaltningen arbetat fram förslag på 

ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

När den tillfälliga arvodesberedningen arbetade med att revidera arvodesreglementet inkom 

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

organisationen. Beredningen tog till sig dessa och överlämnande synpunkterna till 

fullmäktiges presidie vilket gällde gruppledarens roll, digitalt deltagande på sammanträden 

samt namnet på titeln ställföreträdande beredningsledare.   

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

 

Förslaget innehåller förutom språkliga förändringar, följande; 

- Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden.  

- Förtydligande om att handlingar tillhandahålls via applikationen lexmeeting. 

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

- Förtydligande om vad som räknas som undertecknad motion. 

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

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

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

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

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

- Ställföreträdande beredningsledare byter titel till vice beredningsledare. 

- Nytt stycke om gruppledarens roll. 

Ändringar finner ni i arbetsordningen med överstrykning och gulmarkerat. 

Barnkonventionen  

En aktuell och korrekt arbetsordning säkerställer att den demokratiska processen i 

fullmäktige går rätt till. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 

AU §142, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 246 Motioner och medborgarförslag under beredning höst 2022 

KS/2022:396 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 

kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och 

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

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

beredning. 

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

medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av 

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

kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att 

informationen givits. 

Vid avstämningsdatumet finns det inga motioner eller medborgarförslag som har passerat 

gränsen. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- eller rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §143, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse om motioner och medborgarförslag under beredning 2022 

Motioner 20220906 

Medborgarförslag 20220906 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 247 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

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

paragraf beskriver vad som gäller:  

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

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

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

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

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 

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

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

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

och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut. 

Ärendet 

Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 

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

sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter 

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

utskottsmötet.  

 

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-08-25—2022-09-14 
Skolform  Utsatt 

barn/elev 

 Inblandade  Typ av 

kränknin

g 

 Diskriminerings-

grund 

 

Grundskola 

7-9 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojkar 

6 Muntlig 1 Nej 0 

Grundskola 

7-9 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Flickor 

4 Psykisk/

Muntlig 

1 Nej 0 

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-08-25—2022-09-14 
Diskrimineringsgrunder 0 

Kön  

Könsöverskridande identitet  

Etnicitet  
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Funktionshinder  

Sexuell läggning  

Ålder  

Religion  

 

Barnkonventionen  

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

såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 

kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 

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

verksamheten.   

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

LU §46, 2022-09-22 

Tjänsteskrivelse 2022-09-14 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status 

Avslutat  
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§ 248 Information från förvaltningen KS/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Förvaltningens information till kommunstyrelsen 

Informationssäkerhet 

Varje år i oktober går informationssäkerhetsmånaden av stapeln under temat ”Tänk säkert”. 

Kampanjen är ett långsiktigt arbete med målsättningen att höja medvetenheten och 

kompetensen hos medarbetare i Tranemo kommun för att säkrare hantera exempelvis 

lösenord, e-legitimation och sin information. 

En utbildning är framtagen och har skickats till alla medarbetare som frivilligt deltar för att 

bättra på sin egen kunskap inom området. Även andra typer av information, både fysisk och 

digital, förmedlas för våra medarbetare att ta del av denna månad.    

Ukraina 

Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår 

till fyra personer. Det är två färre än vid föregående kommunstyrelsesammanträde. I 

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

kommun.  

För övrigt meddelade EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson i måndags förra veckan 

(10 oktober) att EU:s mottagande av flyende från det ryska kriget i Ukraina förlängs ett år 

(till mars 2024). Samtidigt beskriver Migrationsverket att  

färre antal skyddsbehövande har anvisats under 2022 än förväntat. Under de senaste 

veckorna har antalet skyddsansökningar minskat och fler än väntat beräknas lämna Sverige. 

Det gör att antalet personer med tillfälligt skydd inskrivna vid årets slut tros bli lägre än 

väntat. Mer information om planeringen framåt gällande anvisningar under 2023 

återkommer Migrationsverket med efter att regeringen fattat formellt beslut i frågan. 

Kommunikation tillväxt Tranemo  

Förra veckan påbörjades kommunikation på bland annat Instagram och LinkedIn om 

”framtidsbussarna” (som rullar den 26 oktober). En pressrelease har samtidigt sammanställts 

av kommunikationsgruppen inom ”Tillväxt Tranemo” som skickades till radion och 

lokaltidningar i fredags, den 14 oktober.  

Även i år kommer det skapas en adventskalender. Detta år med tema ”positiva händelser i 

Tranemo kommun 2022”.   
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Beslut om öppettider i växel och reception 

Öppettider för växel och reception ändras från och med 2022-10-31 till följande: 

Måndag – torsdag: Öppet kl. 7.30-16.00, lunchstängt kl. 12.00-13.00 

Fredag: Öppet kl. 7.30-15.00, lunchstängt kl. 12.00-13.00 

Avvikande öppettider vid exempelvis röda dagar och dag före aftnar sker på samma sätt 

som tidigare. Beslutet ska innan fastställelsedatum kommuniceras med medborgare via 

hemsida och anställda via intranät. Bokade besök kommer att kunna tas emot även om 

receptionen är stängd eftersom besökare skriver in sig i besökssystemet och därmed får den 

som ska ta emot besöket ett mail om att besöket är på plats. Beslutet fattas utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv. Eftersom det finns utökade digitala kontaktmöjligheter ser 

förvaltningen inte att beslutet kommer ge några negativa effekter för medborgaren.  

Ny app för digital kommunikation med barn och unga 

Fritidsverksamheten har upphandlat en app med flera bra och spännande funktioner för 

digital kommunikation med barn och unga i Tranemo kommun. Lansering av appen 

planeras till december månad och namnet på appen kommer vara ”ung i Tranemo” 

För digital kommunikation med barn och unga dag används idag olika sociala medier. Med 

appen är bedömningen att vi kan erbjuda ett tryggare sätt att hålla/erbjuda kontakt. Några 

av funktionerna som kommer finnas i appen är följande:  

• Aktiviteter och evenemang - alla våra inlägg, nyheter och evenemang blir samlade på 

ett och samma ställe. Ungdomar kommer bland annat enkelt kunna anmäla sig direkt 

i appen.  

• Statistik och register – användare av appen registrerar sina besök i verksamheter 

genom att skanna en QR-kod. På så sätt vet vi vilka som besökt våra verksamheter 

och när.  

• Enkäter/uppföljning – möjlighet att skapa enkäter och få feedback från våra besökare. 

Skapar delaktighet samtidigt som vi får reda på vad ungdomar vill göra. 

• Chattfunktion – enklare sätt att håll kontakt med våra barn och unga, även när de 

inte är på plats.  

• Pantsystem - ungdomarna kan låna saker, exempelvis spel mm. genom appen. De 

skannar enkelt en QR-kod för den sak de vill låna eller lämna tillbaka.  

Renhållning 

Under oktober och november arrangeras ”Resterkocken”, en tävling som riktar sig till barn 

och unga i grundskolan. Det är ett koncept som handlar om att ta tillvara på rester och mat 

med kort hållbarhet, och laga nya rätter istället för att slänga. 

Matsvinn är mer aktuellt än någonsin med stigande matpriser och miljöfrågor i fokus. Ett 

viktigt ämne att ge framtidens vuxna inspiration och kunskap som är bra för både plånbok 

och miljö. 

Mer information finns på kommunens hemsida Resterkocken – en mattävling för barn 

och unga — Tranemo Kommun 
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Projekt ”kommunpoet” till ända 

Kommunpoetsprojektet är slut men det rådet fortsatt ett intresse om hur projektet gått, inte 

minst från media. Det kommer framöver komma reportage i olika tidningar. Dessutom 

planerar P1-kulturredaktion göra ett program om projektet där intervjuer skett med 

kommuninvånare, poeten och kulturchefen. Nästa år planeras samtidigt en utställning på 

Glasets hus om projektet.  

En bok med samlade dikter och konstverk som tagit form under året kommer att publiceras 

inom kort, vilken också går att köpa på poetens hemsida.   

Information i korthet  

• Förvaltningen har fått förfrågan från Marks kommun om att få komma på 

studiebesök för att se nyrenoverade Tranemosalen, efter omvandlingen till 

kombinerat sammanträdesrum/personalrum. 

• Nätverket i Sjuhärad i för brott- och trygghetsfrågor har bjudit in Henrik Andershed, 

professor i psykologi och kriminologi, till Tranemo den 29 november. Han kommer 

träffa kommunernas lägesrapportörer och föreläsa om uppdraget som 

lägesrapportör, kunskapsbaserade arbetssätt och det lagförslag som föreslås träda i 

kraft kopplat till kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet (från och med 1 

juli 2023).   

• Namn på det nya bibliotekssamarbetet i Sjuhärad blir Knallebiblioteken. Mer 

information om detta återkommer förvaltningen med framöver. Den 13/10 är det 

Kickoff för nätverket på Navet, där all bibliotekspersonal på folkbibliotek och 

skolbibliotek i hela Sjuhärad deltar.  

• Förhandlingar med leverantör av biblioteksdatasystem pågår och upphandlingen 

väntas vara klar under oktober.  

• Teknisk beskrivning och upphandlingsunderlag för bron i Uddebo är i slutskedet. 

Vår konsultfirma kommer skicka materialet under oktober månad. Upphandling kan 

därmed starta under november. 

• Projektet ”ombyggnation Grimsås reningsverk” är startat och följer tidsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-17 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
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Status  

Pågående 
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§ 249 Delegeringsbeslut KS/2022:13 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 

tjänstepersoner delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 

delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut om uppsägning av tillköp linje 325 

Delegeringsbeslut Personal sept 

Delegationsbeslut KS-UPH 2022-10-05 

Delegeringsbeslut ÄO Sept 2022 

Delegeringsbeslut LSS Sept 2022 

Delegeringsbeslut IFO Sept 2022 

Delegeringsbeslut FN-SoL sept 2022 

Delegeringsbeslut Färdtjänst sept 2022 

Status 

Pågående 
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§ 250 Delgivningar KS/2022:12 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande; 

- Protokollsutdrag § 69 220916 Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet 

- Boråsregionen Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet – reviderad 

- Protokollsutdrag § 70 220916 Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

- Delegationsbeslut Ekonomisk uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2022 för bygg- och 

miljönämnden Gislaved – Tranemo 

- Beslutshandling Delårsredovisning Uppföljning bygg- och miljönämnden Gislaved – 

Tranemo 

- Protokollsutdrag § 68 220916 Delregional kunskapsnod fullföljda studier 

- Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad 

- Delårsrapport 2022 Sjuhärads Samordningsförbund 

- Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund 2022-09-22 

Status 

Pågående 
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§ 251 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll LU 2022-09-22 

- Protokoll OU 2022-09-22 signerat 

- Protokoll AU 2022-09-22 

- Protokoll AU 2022-10-02 

- Protokoll BU 2022-10-06 

Status 

Pågående 
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§ 252 Nämndprotokoll KS/2022:12, PN/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll; 

- Protokoll 20220913 bygg- och miljönämnden Gislaved – Tranemo 

- Protokoll samverkansnämnd IT 2022-09-14 

- Protokoll Samverkansnämnd personal 2022-09-14 

Status 

Pågående 
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§ 253 Övriga protokoll KS/2022:12 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 

- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220222 

- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220322 

- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220420 

- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220531 

- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220823 

- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-09-16 

- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-09-16 § 64 signerat 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo 


Tid   13:00 – 15:30  


 


Närvarande Beslutande  


Driton Bilalli (S), ordf. 


Lennart Haglund (C), 1e vice ordf. 


Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 


Rosé Torkelsson (S) 


Lena Eksberg (S) 


Caroline Bergmann (Mp) 


Per Simonson (Kd) 


Leif Gustavsson (S), ers. 


Torbjörn Edgren (C) 


Cecilia Lööf (C) 


Kathleen Wireklev (M) 


Stephan Bergman (M) 


Johnny Letth (oberoende (SD)) 


   


Icke tjänstgörande ersättare  


Bo Haarala (S) 


Rikard Strömberg (S) 


Göran Björk (S) 


Gunilla Blomgren (L) 


ChrisTina Yngvesson (Kd) 


Ulf Nyberg (M) 


 


Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Henrik Johansson, verksamhetschef 


  Manda Schillerås, verksamhetschef 


  Julio Garcia Atterström, sektionschef 


  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


  Tobias Edoff, planeringschef 


  Kajsa Montan, kanslichef 


  Linda Ruergård, HR-chef 


 


Paragrafer  § 231-§ 253 


Utses att justera  Stephan Bergman (M) 
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Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Driton Bilalli (S) 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 


  Stephan Bergman (M) 


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2022-10-17 


Anslaget under tiden 2022-10-21—2022-11-14 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


 


Underskrift   Protokollet signeras digitalt. 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 231 Tillväxt Tranemo  


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om nuläge från Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp infrastruktur.  


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor.  


Status 


Pågående 
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§ 232 Budgetuppföljning, T2 KS/2022:442, TFAB/2022:15, TFAB/2022:14, 


TUAB/2022:22 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner delårsbokslutet för år 2022.  


• Utökar investeringen ombyggnad Moavägen till att även innefatta personalutrymmen 


för fastighet och infrastruktur.  


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


likvida medel för framtida pensionsutbetalningar.   


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


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


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


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


2020 och 2021 (16,6 mnkr).  


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


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


och har minskat sin låneskuld med 60 mnkr.  


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


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


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


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


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


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


BU §17, 2022-10-06 


Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
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Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2 – 2022 


Presentation (ej beslutsunderlag) 


TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 


Underlag budget 2023 och periodbokslut 


TF §46 Delårsbokslut 2022 – TFAB 


Tjänsteskrivelse om Tranemo Forums delårsbokslut 


Delårsbokslut 2022 – TFAB 


TF §52 Den ekonomiska ställningen TUAB 


Tjänsteskrivelse om Tranemo Utveckling ABs delårsbokslut 


Delårsbokslut 2022 - TUAB 


Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och HR-chef Linda Ruergård 


föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 233 Budget 2023-2025 KS/2022:412, TFAB/2022:13, TFAB/2022:15, 


TUAB/2022:21 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


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


sin helhet enligt nedan.  


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


• Godkänner att internjustera sektionernas ramar i samband med införandet av 


internhyra efter det är beslutat i kommunstyrelsen. 


Ärendet 


Ärendet budget 2023–2025 för Tranemo kommun innehåller:  


- God ekonomisk hushållning  


- Resultatbudget  


- Driftsbudget  


- Investeringsbudget  


- Låneramar & borgensförbindelser  


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


tilläggsbudget 2022.  


Budgetberedning 


Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2022 och budgeten har 


behandlats från februari till oktober.   


Ekonomi 


Årets resultat  


Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2023: 22 mnkr 


2024: 30 mnkr 


2025: 30 mnkr 


Investeringsbudgeten  


Investeringsbudgeten fastställs till: 


2023: 50 mnkr  


2024: 50 mnkr 


2025: 50 mnkr 


2026: 50 mnkr 


2027: 50 mnkr 


Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 


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


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


Driftsbudget 


Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


2023: 771 mnkr 


2024: 792 mnkr 


2025:  815 mnkr 


Kommunrevisionen 


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


Uppräkning/generell tilldelning 


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


Löneöversyn 


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


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


PO-pålägg 


Kommunens pensionskostnader ökar i och med ikraftträdandet av nytt pensionsavtal från 


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


Övrigt 


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


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


indikatorer. Därutöver har ett antal tekniska budgetjusteringar gjorts mellan sektionerna 


som summerar till netto noll.  


Internhyra 


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


fastställt av kommunstyrelsen under förutsättning att effekten blir netto noll.   


Avfall  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  


VA  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.  
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Internränta 


Internräntan är 2,25 % för 2023.   


Skatter och bidrag  


Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.   


Pensioner 


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


Bilagor 


BU §16, 2022-10-06 


2.1 BUDGET 2023-2025 Tranemo kommun 


3.1 Taxebilaga 2023 Tranemo kommun 


4.1 Finanspolicy 2023-2025 Tranemo kommun 


5.1 Budget 2023 Tranemo kommunrevision 


6.1 SÄRF protokollsutdrag taxor för myndighetsutövning 


6.2 SÄRF Taxa myndighetsutövning 2023 


6.3 SÄRF protokollsutdrag rambudget 


6.4 SÄRF Rambudget 2023 


7.1 Taxa hälsoskyddsverksamhet 


7.2 Taxa enligt strålskyddslagen 


7.3 Taxa livsmedelslagen 


7.4 Taxa enligt miljöbalken 


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


tobaksfrinikotinprodukter 


7.6 Taxa miljöfarligverksamhet miljöbalken 


7.7 Taxa miljöbilaga 


7.8 Taxa miljöbilaga 3 riskklassning hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 


7.9 Bygg och miljö protokollsutdrag taxor 


8.1 Budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 


8.2 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2023 


TF §47 Budget 2023 


Tjänsteskrivelse om Tranemo Forum AB budget 2023 


Tranemo Forum Budgetförslag 2023 


TF §57 Den ekonomiska ställningen Tranemo Bostäder AB 


Underlag budget 2023 och periodbokslut Tranemo Bostäder AB 
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TF §53 Budget TUAB 2023 


Tjänsteskrivelse om Tranemo Utvecklings AB budget 


Budget 2023 TUAB 


 


Underskott 


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


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


sker ska underskott återställas inom en två år.   


Skattesats 


Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 


Föredragning och debatt 


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


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Hemsidan 


Bolagen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Samtliga bilagor 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige  
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§ 234 Nattis KS/2021:638 


Kommunstyrelsens beslut 


• Ärendet återremitteras och förvaltningen i uppdrag att föra dialog med berörda 


familjen samt ta fram en tidsplan av nedläggning av verksamheten. 


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


föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan 


på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


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


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


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


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


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


budgetramen. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta är uppdrag 3 av 24. En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren och handlingsplaner 


har tagits fram av sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och 


arbetet med. Alla uppdragen kommer att avrapporteras i och med att de är 


färdiganalyserade. Några av uppdragen är klara för avrapportering och handlingsplaner har 


tagits fram. Ledarteamen i sektionen har analyserat och titta på konsekvenser och kansliet 


har varit delaktiga i att fastställa handlingsplanerna. Vissa av uppdragen kräver en 


kommunikationsinsats till vårdnadshavare och det tar därför en lite längre tid fram till 


införandet so exempelvis förändring av öppettider i förskolan. Beslut i flera av uppdragen är 


nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. 


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


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


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


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


kvalitet. 


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


respektive uppdrag.  


Ärendet 


Nattförskolan, som bedrivs på Parkhagens förskola i Limmared, har låg beläggning. 


Personalkostnaden per närvarande barn är därmed hög. Behovet av förskola för tillsyn på 


nätter och helger behöver finna alternativa former. Ett exempel kan vara pedagogisk omsorg 


(tidigare benämnt dagbarnvårdare). Pedagogisk omsorg kan även vara ett alternativ i 


särskilda fall. (Ur Plan för förskole- och skolverksamheten) 
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Nattis har i skrivande stund 15 inskrivna barn inför hösten 2022, alla är från Tranemo 


kommun. En av platserna nyttjas i dagsläget inte p g a föräldraledighet. Alla vårdnadshavare 


är ensamstående och flera av dem har dessutom enskild vårdnad. Flertalet av 


vårdnadshavarna jobbar i vårdnära yrken, övriga yrken är kriminalvård, industri och 


serviceyrken, så som helgöppna butiker mm. 


Av dessa 15 barn är det nio fritisbarn som skjutsas av taxi mellan de fritidshem som de är 


inskrivna på och Nattis. Antal timmar varierar från två timmar och uppåt. Familjer som 


nyttjar Nattis betalar inget extra för omsorgen eller taxiresor, det ingår i maxtaxan. 


Planeringen för Nattis är komplicerad då antalet barn som behöver omsorg övertid varit lågt 


och varierat mycket i nyttjandegraden. För att ta ett exempel hade vi under vecka 10 totalt 7 


bokade pass, fördelat på veckans sju dagar, ett av dessa pass blev avbokat. Vecka 11 hade vi 


21 bokade pass, varav 7 blev avbokade. Eftersom personalen har rätt att få sitt schema minst 


två veckor i förväg planeras deras arbete utifrån de bokade platserna minst två veckor i 


förväg. Är det fler än fem barn som har bokade pass måste vi ha två personal som arbetar.  


Nyttjandegraden bör ses som mycket låg, då antalet inskrivna barn genom åren varit lågt, 9-


15 barn, dvs ca 1,6% av det totala antal barn och elever som idag är inskrivna i förskolan 


(477) och fritids (440). Även barnens närvaro har de tre senaste åren varit låg, i snitt ca 60% 


av den anmälda tiden. 


 


Alternativa former  


3:A Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg (tidigare benämnt dagbarnvårdare)  


3:B Tillsyn i barnets/elevens hem: Vårdnadshavare ansöker om att få en person som har 


tillsyn över barnen under vårdnadshavarnas obekväma arbetstid i barnets egna hem  


3:C Nattis i omsorgens regi: Att anordna omsorg för de barn/elever som har behov inom t ex 


kortidsverksamhet, trygghetsboende där det redan idag erbjuds dygnet runt omsorg.  


 


Konsekvensbeskrivning  


Konsekvenser om förändringen genomförs:  


3:A Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg kan innebära en arbetsmiljöproblematik så som 


ensamarbete. I praktiken innebär denna lösning att det minst måste vara två personer som 


samarbetar och växlar. Även organisatoriska svårigheter vid ex semestrar eller 


sjukskrivningar kan föreligga. Lokalmässigt kan det vara svårt att bedriva nattverksamhet i 


ett privat hem.  


3:B Tillsyn i barnets/elevens hem: Även denna typ av pedagogisk omsorg kan innebära en 


arbetsmiljöproblematik i och med ensamarbetet. Tillsyn i barnets/elevens hem fordrar 


dessutom att rutiner kring exempelvis arbetsmiljöansvar är mycket tydliga och att dessa 


följs. Organisatoriskt kommer detta alternativ att innebära ökade kostnader samt 
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bemanningssvårigheter när det ex blir flera barn/elever från olika familjer som behöver 


omsorg samma natt.  


3:C Nattis i omsorgens regi: Genom att ha Nattis i omsorgens regi kan samarbete ske med 


den personal som arbetar på natten i omsorgen, det blir på detta sätt lättare att komma ifrån 


ensamarbetet. Vidare skulle personal på Nattis som vid avbokning av pass inte behövs 


kunna arbeta inom omsorgen istället och därmed få andra meningsfulla arbetsuppgifter.  


 


Detta alternativ låter sig dock inte vara helt oproblematiskt heller. Personal som arbetar 


inom Nattis och omsorgen fordrar olika utbildningar, utifrån de två olika brukargrupper 


som de arbetar med i vardagen; barn/elever och äldre personer. Dessa två yrkesgrupper har 


också olika kollektivavtal att förhålla sig till. I en sådan tvärsektoriell organisation kan även 


ledarskapet blir svårt att lösa; vilken chef skulle de som arbetar på Nattis ha?  


Vi vill också komma ihåg att Lärandesektionen tillsammans med omsorgen tidigare utrett 


möjligheten att samverka runt Nattis, när nytt Korttids byggdes på Västergården. Den 


slutsats som man då kom fram till var att dessa två verksamheter var så olika att det inte 


skulle fungera 


Lärandesektionen har i Plan för förskole- och skolverksamheten fått i uppdrag att finna 


alternativa former för tillsyn på kvällar, nätter och helger, till den verksamhet som benämns 


Nattis.  


Ovan redovisas och problematiseras det kring tre alternativa former till den Nattis-


verksamhet som idag bedrivs i förskolan Parkhagens lokaler i Limmared.  


Ett barnrättsperspektiv har det också tagits hänsyn till i denna redovisning.  


Lärandesektionen har berett ärendet och även omvärldsbevakat hur andra kommuner 


hanterar behov av Nattis. Ingen av våra grannkommuner utom Borås och Ulricehamn har 


Nattis. Förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att lägga ner Nattis utifrån de 


riskfaktorer som de olika alternativen bär med sig ur ett arbetsmiljöperspektiv, de brister i 


den pedagogiska verksamheten som Nattis och övriga alternativ medför ur ett 


barnrättsperspektiv, den höga kostnaden som verksamheten i dess nuvarande form samt 


ovan nämnda alternativ innebär, i förhållande till dess låga och ojämna nyttjandegrad, det 


faktum att Nattis inte är en lagstadgad verksamhet samt Lärandesektionens ekonomiska 


situation.  


Barnkonventionen  


Då nyttjandegraden av Nattis både är låg och ojämn kan barnens/elevernas vistelse i Nattis-


förskolan mer ses som en service för förvärvsarbetande vårdnadshavare än som en 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-10-17 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 14 


 


pedagogisk och socialiserande verksamhet för det enskilda barnet. Förutsättningarna för en 


trygg, stimulerande och förutsägbar lärmiljö, så som det föreskrivs i läroplanerna för 


förskolan och fritidshem, försvåras avsevärt vid ensamarbete av de vuxna och när 


barngruppen består av en, två eller tre barn, som inte alltid är de samma, och där 


åldersspannet mellan barnen är för stort (1-12 år). Om verksamheten dessutom behöver sätta 


in vikarier bör dessa vara bekanta med Nattis och kända av barnen/eleverna, vilket sällan 


förekommer.  


Ur ett barnrättsperspektiv uppfyller varken Nattis eller någon av de ovannämnda 


alternativen de krav som ställs på en pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanerna för 


förskolan och fritidshem. 


Ekonomisk påverkan 


Vid avveckling beräknas den årliga besparingen till 1,7 mnkr.  


Grundbemanningen består av två heltidsanställda barnskötare och därutöver timanställda. 


Sammanlagd kostnad för Nattis ligger idag på 1,4 mnkr, inklusive taxiresor, del av 


rektorstjänst, måltider, städ, larmkostnader. 


Vid en översyn av HR gällande nuvarande jourverksamhet för Nattis framkom orimligheten 


att en ensam rektor har ständig jour. För att kunna följa arbetsmiljölagen behöver vi lägga ut 


jour på fler rektorer. Detta skulle innebära en merkostnad på ca 0,3 mnkr, eftersom den 


rektor som idag ansvarar för Nattis har jourersättning inlöst i sin lön. 


 


Jämställdhets- och rättighetsanalys 


Konsekvenserna av tillämpning av något av alternativen ovan eller att verksamheten i 


framtiden fortsätter att bedrivas i dess nuvarande form kan ur  


ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv sammanfattas som följer. Analysen har speglats 


mot Tranemo kommuns nuvarande mål utefter CEMR-deklarationen, antagen KF 2012-05-


28: 


1. Hälsopåverkan för såväl kvinnor och män, pojkar och flickor 


2. Barn och ungas uppväxt 


3. Kommunen som tjänsteleverantör 


4. Samverkan mellan kommunens alla aktörer 


5. Jämställd arbetsgivare 


6. Demokrati och förvaltning 


 


Samtliga vårdnadshavare till de 15 barn som hösten 2022 är inskrivna på Nattis är 


ensamstående och flera av dem har dessutom enskild vårdnad. En avveckling av Nattis kan 


därför ses som negativt för kvinnor, särskilt med hänsyn tagen till mål 1, 3 och 5 i CEMR-


deklarationen. Detta givet att nyttjandegraden av Nattis eller något av alternativen ovan 


vore hög, utifrån antal inskrivna barn och deras nyttjade vistelsetid. Nyttjandegraden bör 
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dock ses som mycket låg, då antalet inskrivna barn genom åren varit lågt, 9-15 barn, dvs ca 


1,6% av det totala antal barn och elever som idag är inskrivna i förskolan (477) och fritids 


(440). Även barnens närvaro har de tre senaste åren varit låg, i snitt ca 60% av den anmälda 


tiden. 


 


För barn som är på Nattis bedöms påverkan av tillämpningen av något av alternativen ovan 


eller vistelsen på Nattis i dess nuvarande form snarare negativt, då barngruppen kan variera 


mellan ett till tre eller fyra barn per natt och där åldersspannet mellan barnen dessutom ofta 


är stort (1-12 år). Mot denna bakgrund bedöms förutsättningarna att kunna arbeta mot de 


jämställdhetsmål som finns i läroplanen för fritids och förskolan vara mycket begränsade. 


Beslutsunderlag 


LU §44, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-08-16 


Uppdrag 3 Nattis Konsekvensbeskrivning 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Julio Garcia Atterström föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet¨ 


Rosé Torkelsson (S) yrkar på att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att föra 


dialog med berörda familjen samt ta fram en tidsplan av nedläggning av verksamheten. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Torkelssons (S) förslag. 


Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 
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§ 235 Uppdrag - Uppdatera bidragsregler samt övriga relevanta 


dokument i enlighet med Policy för stöd och samverkan till 


föreningsliv och frivilligsektor KS/2020:314 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar regler för bidrag till föreningslivet inom Tranemo kommun. Reglerna gäller 


från och med 1 januari 2023 och ersätter nuvarande regler och bidragsbestämmelser 


för bidrag till ideella föreningar. 


• Beslutet från 2018-10-08 §§12, ”driftbidraget ska följa den uppräkning som kommunen 


tillämpar i budgetarbetet när det gäller kommunens egna övriga kostnader” ska beaktas. 
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 


Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att uppdatera bidragsregler samt övriga 


relevanta dokument i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna policyn för 


samverkan och stöd till föreningsliv och frivilligsektor. Förvaltningen har gjort en grundlig 


översyn av kommunens nuvarande bidragssystem som skapades på 70 talet och kommit 


fram till att ett nytt system behövde skapas för att uppfylla intentionerna i policyn. Förslaget 


till nya regler ersätter nuvarande regler och bidragsbestämmelser för bidrag till ideella 


föreningar.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att uppdatera bidragsregler samt övriga 


relevanta dokument i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna policyn för 


samverkan och stöd till föreningsliv och frivilligsektor. Förvaltningen har gjort en grundlig 


översyn av kommunens nuvarande bidragssystem som skapades på 70 talet och kommit 


fram till att ett helt nytt system behövde skapas för att uppfylla intentionerna i policyn. 


Förvaltningen har fört dialog med och inhämtat synpunkter från samtliga 


föreningskategorier i kommunen samt inhämtat information och underlag från ett antal 


kommuner, VG regionen samt experter på SKR. Förslaget till nya regler skall börja gälla 1 


januari 2023 och ersätter nuvarande regler och bidragsbestämmelser för bidrag till ideella 


föreningar. Den budget som kommunfullmäktige beslutar om årligen är styrande i storleken 


på fördelningen av föreningsstödet enligt reglerna. Förvaltningen fattar delegationsbeslut 


om överenskommelser och bidragsnivå för samtliga bidragsformer utom investerings och 


upprustningsbidrag samt kommunstrategiskt bidrag som det fattas politiska beslut på. 


 


Nya bidragsformer 


• Lokal och anläggningsbidrag  


• Verksamhetsbidrag  
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• Utvecklingsbidrag  


• Kommunstrategiskt bidrag, tas politiskt beslut 


Uppdaterade/befintliga bidragsformer 


• Bidrag till pensionärsföreningar  


• Bidrag till funktionsvariationsföreningar  


• Kulturarrangörsbidrag  


• Snabba pengar ”aktiviteter för unga av unga” 


• Studieförbundsbidrag  


• Bidrag till RF/SISU  


• Bidrag till föreningar som driver elljusspår 


• Investerings och upprustningsbidrag, tas politiskt beslut 


Barnkonventionen  


Reglerna utgår från den av kommunfullmäktige antagna policy för samverkan och stöd till 


föreningsliv och frivilligsektor som i sin tur tar sin utgångspunkt i bland annat i FN:s 


barnkonvention som är svensk lag sedan 2020. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är 


två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. 


De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn 


har rätt till liv och utveckling. I de nya reglerna är barn och unga prioriterade i 


bidragsgivningen.  


Ekonomisk påverkan 


Förvaltningen utgår från den pågående budgetberedningens förslag till budget för 2023. 


Förslaget innefattar inga extra medel för nytt bidragssystem. 


Beslutsunderlag 


AU §131, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-08-09 


KF §52 Beredningsuppdrag TTB och TKB -Policy för stöd och samverkan till föreningsliv och 


frivilligsektor 


Regler för bidrag till föreningslivet inom Tranemo kommun 


Sammanställning av föreningsdrivna anläggningar   


Sammanställning av föreningsdrivna bygdegårdar samt samlingslokaler 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen som delger samtliga föreningar som finns i föreningsregistret 


Föreningar som finns registrerade hos Tranemo kommu 


Ekonomifunktionen  


Författningssamlingen 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 236 Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) KS/2020:202 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap inom 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 


Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att uppdatera bidragsregler samt övriga 


relevanta dokument i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna Policyn för 


samverkan och stöd till föreningsliv och frivilligsektor. Under arbetet med framtagandet av 


policyn gav Kommunfullmäktige Tillväxt- och kompetensberedningen (TKB) och Trivsel och 


trygghetsberedningen (TTB) i tilläggsuppdrag att särskilt beakta Agenda 2030-delegationens 


förslag och bedömningar med avseende på civilsamhällets roll med anledning av Agenda 


2030-delegationens överlämnade slutbetänkande. Förvaltningen bedömer att det är 


nödvändigt att ha tydliga riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att beskriva 


processen och underlätta samverkan mellan det offentliga och civila samhället.  


 


Ett självständigt, öppet och livskraftigt civilsamhälle är en förutsättning för en fungerande demokrati 


och omställningen till ett hållbart samhälle. Det civila samhället bidrar till genomförandet av Agenda 


2030 genom samverkan, både organisationer emellan samt med kommuner, landsting, statliga 


myndigheter, näringslivet och akademin. Civila samhällets aktörer är viktiga genomförare av många 


centrala samhällsfunktioner, bland annat inom välfärdsområdet. Det är därför viktigt att främja och 


underlätta för samverkan mellan det offentliga och civila samhället, exempelvis genom idéburna 


offentliga partnerskap, IOP. Civila samhällets aktörer bidrar många gånger genom sina verksamheter 


till att minska utanförskapet i samhället och till stöd för människor som utsätts för diskriminering. 


Många organisationer företräder människor som själva av olika anledningar har svårt att göra sina 


röster hörda, exempelvis nyanlända, barn- och unga eller socioekonomiskt utsatta. Andra bidrar 


genom att erbjuda tjänster såsom skydd, boende, vård, mat och rådgivning för människor i nöd och 


utsatthet. På så sätt är civila samhällets verksamheter av stor betydelse för agendans mål om ökad 


jämlikhet och att ingen ska lämnas utanför. 


(Ur Sammanfattning av Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, 


SOU 2019:13). 
 


Syftet med IOP-överenskommelser är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället 


och att det civila samhället på mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till 


samhällsutvecklingen. Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra vad ett Idéburet Offentligt 


Partnerskap (IOP) innebär för Tranemo kommun. Ett samverkansarbete av det slag som 


beskrivs i dokumentet kan leda till tydligare gränser mellan eventuella samverkande parter, 
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vilket ger tydligare ramar och ansvarsfördelning, för att förenkla och utveckla samarbetet 


mellan kommunen och civilsamhället. 


Det är ett relevant dokument som svarar på vad en IOP- Idéburet offentligt partnerskap är, 


syftet med överenskommelser i Tranemo kommun och beskriver den nödvändiga processen 


för framtagande av överenskommelser med hänsyn till utgångspunkten i Tranemo kommun 


och diverse viktiga juridiska aspekter. Slutligen beskrivs också kriterier samt obligatoriska 


punkter i en IOP överenskommelse.      


Barnkonventionen  


Riktlinjerna utgår från den av kommunfullmäktige antagna policy för samverkan och stöd 


till föreningsliv och frivilligsektor som i sin tur tar sin utgångspunkt i bland annat i FN:s 


barnkonvention som är svensk lag sedan 2020. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är 


två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två 


grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till 


liv och utveckling. Barn och unga är prioriterade i verksamheter som berör föreningslivet 


och förvaltningen bedömer att varken riktlinjerna eller IOP står i strid med 


Barnkonventionen.   


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i nuläget men förvaltningen anser att eventuella 


framtida överenskommelser ska beaktas i kommunens årliga budgetprocess.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Förvaltningen är medveten om sitt ansvar att säkerställa och främja jämställdhet, inser att 


detta ansvar är särskilt viktigt när kommunen har för avsikt att ingå överenskommelser. För 


varje överenskommelse som kommunen avser att ingå kommer jämställdhetsaspekterna och 


de lagliga möjligheter som finns att främja jämställdhet att beaktas. 


Beslutsunderlag 


AU §132, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-09-05 


§ 44 Tilläggsuppdrag till beredning (KS/2019:23) 


§ 52 Beredningsuppdrag TTB och TKB -Policy för stöd och samverkan till föreningsliv och 


frivilligsektor  


KS/2019:23KS/2020:202 Tjänsteskrivelse om riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 


(IOP) 


Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
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Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Författningssamlingen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 237 Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar KS/2022:380 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 30 juni 2022 antogs en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Den nya 


förordningen innebär att insamlingsansvaret för förpackningar under producentansvar 


övergår till kommunerna 1 januari 2024, från att tidigare ha varit producenternas ansvar. 


Förvaltningen vill med denna skrivelse övergripande redogöra för hur man planerar att 


arbeta med anpassningen till den nya förordningen. Det är i flera delar kort om tid för 


genomförandet. 


- Insamling av hushållens förpackningar från och med 2024 till dess att fullt 


utbyggd fastighetsnära insamling finns. 


Förvaltningen kommer att arbeta för att överta ansvar/drift av de 


återvinningsstationer som finns i dag. Samt ta över insamling från de ca 35 


flerbostadshus som i dag har fastighetsnära insamling via privat aktör. 


- Fastighetsnära insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter ska 


tillhandahållas senast 1 januari 2027. 


Förvaltningen har för avsikt att utreda lämpliga alternativ för fastighetsnära 


insamling och redovisa dessa till politiken för beslut. Nuvarande 


renhållningsentreprenad löper dock som längst till och med oktober 2025, och man 


bör därför samordna ett nytt system med ny entreprenad. 


- Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstation för omlastning av 


förpackningarna. 


I första hand kommer möjligheten att samverka med Svenljunga kommun om en 


gemensam omlastningsstation att utredas.  


- Skrymmande förpackningsavfall av vissa slag ska från och med 2027 samlas in via 


lättillgängliga insamlingsplatser, samt insamling av alla förpackningsslag även 


mindre vanligt förekommande så som tyg, kork, trä och liknande på 


återvinningscentral. 


Invänta förtydliganden om vad lättillgängliga insamlingsplatser innebär, bör kunna 


lösas via dagens återvinningsstationer och ÅVC, inte lika tidskritiskt.  


- Insamling i utomhusmiljö från och med 2026 


Kommunen ska utifrån vissa kriterier tillhandahålla insamling av förpackningar i 


utomhusmiljö. Detta bör utföras av enhet som arbetar att upprätthålla 


gaturenhållningslagen men samordnas med renhållningsenheten i fråga om tex 


omlastning. 
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- Förordningen medför också tillkommande administration. 


Förvaltningen behöver säkerställa att renhållningens organisation är tillräcklig för 


den ökade administration som förväntas. 


Ärendet 


Den 30 juni 2022 antogs en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Den nya 


förordningen innebär att insamlingsansvaret för förpackningar under producentansvar 


övergår till kommunerna 1 januari 2024, från att tidigare ha varit producenternas ansvar. 


Förordningen innebär att ett antal åtgärder som succesivt ska genomföras. Till exempel ska 


det senast 1 januari 2027 finnas fullt utbyggd fastighetsnära insamling av förpackningar från 


hushåll. 


Förvaltningen vill med denna skrivelse kort redogöra för hur man planerar att arbetet med 


implementeringen av den nya förordningen ska genomföras. Det är kort om tid för att hinna 


uppfylla dessa krav, inte minst med tanke på att vissa delar innebär politiska beslut och 


upphandlingar, det behöver även samordnas med nuvarande avtal på entreprenad. Mycket 


är fortfarande otydligt och en del förtydliganden och klargörande bör komma från till 


exempel naturvårdsverket och branchorganisationen Avfall Sverige, men också de som i 


dagsläget driver insamlingen via återvinningsstationerna, FTI (förpacknings och 


tidningsinsamlingen) om hur ett överlämnande av ansvaret kan ske.  


Följande huvudområden kommer att bearbetas som projekt inom renhållnings enheten på 


följande sätt: 


- Insamling från och med 2024 till utbyggd fastighetsnära insamling finns fullt 


utbyggd. 


Förvaltningen kommer att arbeta för att överta ansvar/drift av de 


återvinningsstationer som finns i dag. Samt ta över insamling från de ca 35 


flerbostadshus som i dag har fastighetsnära insamling via privat aktör. 


Att ta över återvinningsstationerna innebär att man behöver hantera bland annat 


insamlingsbehållare, tömning, kundtjänst för synpunkter/klagomål, städning och 


snöröjning/sandning. 


Då ansvaret för returpappersinsamlingen övergick till kommunalt ansvar fann vi 


mycket svårt att hitta entreprenörer som ville utföra den insamlingen från 


flerbostadshusen, så kan även bli fallet med förpackningarna. 


- Fastighetsnära insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter ska 


tillhandahållas senast 1 januari 2027. 


Förvaltningen har för avsikt att utreda lämpliga alternativ för fastighetsnära 


insamling och redovisa dessa för politiken för beslut. Nuvarande 


renhållningsentreprenad löper dock som längst till och med oktober 2025, och man 


bör därför samordna ett nytt system med ny entreprenad. 


Utredning, upphandling och möjlighet för entreprenör att få leverans av nya sopbilar 


bedöms ta ca 3 år. Då många kommuner ska genomföra samma förändring finns risk 


för ytterligare längre leveranstider på sopkärl och fordon, något att ta i beaktande vid 


planering. 
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- Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstation för omlastning av 


förpackningarna. 


I första hand kommer möjligheten att samverka med Svenljunga kommun om en 


gemensam omlastningsstation att utredas.  


Om samverkan inte är möjlig måste man snarast påbörja arbetet med att utreda 


möjliga lokaliseringar inom Tranemo kommun. 


- Skrymmande förpackningsavfall av vissa slag ska från och med 2027 samlas in via 


lättillgängliga insamlingsplatser, samt insamling av alla förpackningsslag även 


mindre vanligt förekommande så som tyg, kork, trä och liknande på 


återvinningscentral. 


Invänta förtydliganden om vad lättillgängliga insamlingsplatser innebär, bör kunna 


lösas via dagens återvinningsstationer och ÅVC, bedöms inte vara lika tidskritiskt. 


- Insamling i utomhusmiljö från och med 2026 


Kommunen ska utifrån vissa kriterier tillhandahålla insamling av förpackningar i 


utomhusmiljö. Detta bör utföras av enhet som arbetar att upprätthålla 


gaturenhållningslagen men samordnas med renhållningsenheten i fråga om tex 


omlastning.  


- Förordningen medför också tillkommande administration. 


Förvaltningen behöver säkerställa att renhållningens organisation är tillräcklig för 


den ökade administration som förväntas. Till exempel följande: 


Eventuell kundtjänst för återvinningsstationer.  


Kommunen ansvara för att fördelning av insamlat material till sker enligt respektive 


organisations marknadsandel. 


Årligen ska ett antal uppgifter som underlag för utbetalning av ersättning redovisas 


till Naturvårdsverket. Kvartalsvis ska insamlat material och uppföljning av 


fördelningen mellan de olika producentansvars organisationerna redovisas till 


Naturvårdsverket. 


Uppföljning av utbetalad ersättning kontra faktiska kostnader, redovisning av behov 


av eventuella justering till Naturvårdsverket.   


Kommunerna kommer att få ersättning från förpackningsproducenterna. Naturvårdsverket 


har i juni 2022 fått i uppdrag av regeringen att fastställa beräkningsgrunder för ersättning till 


kommunerna.  


Barnkonventionen  


Ärendet bedöms inte ha någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Flera delar av införande av kommunalt insamlingsansvar kommer att få ekonomisk 


påverkan. Mycket är ännu oklart och då ersättningen från producenterna av förpackningar 


ännu inte är klargjord är det i dagsläget svårt att  se vilken omfattning den ekonomiska 


påverkan får.  


Ambitionen är att kommunen ska få full kostnadstäckning, för insamlingen av förpackningar 
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under producentansvar, men man anger samtidigt att man kommer att behöva använda sig 


av schabloner och att det därför kan innebära att kostnadstäckning inte sker fullt ut. En 


eventuell differens får taxefinansieras via renhållningstaxan, förutom för uppdraget 


insamling i utomhusmiljö. 


Införandet av kommunalt insamlingsansvar medför också ett antal större, och för 


uppdragets genomförande nödvändiga investeringar.  


Investeringarna är främst kopplat till följande delar: 


Eventuella investeringar för övertagande av återvinningsstationer 


Omlastningsstation 


Införande av fastighetsnära insamling – bland annat inköp av sopkärl (de delar som vid ett 


fyrfackssystem nyttjas för mat – rest och tidningsavfall ersätts inte av producenterna av 


förpackningar) 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett jämställdhets och rättighetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §134, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-08-23 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 238 Granskning av kommunens Va och vattenförsörjning 


KS/2022:192 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


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


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


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


form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 


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


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


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


granskningen, avser att genomföra. 


Ärendet 


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


form av Va-anläggningar samt dricksvattenförsörjning. 


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


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


Granskningen genomfördes under 2022. Genomförandet har bestått i att relevant 


dokumentation har analyserats. Utifrån dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer 


gjorts med kommunstyrelsens presidium, sektionschef, verksamhetschef, enhetschef samt 


VA-ingenjör och utredare. 


Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 


1 april 2022. Revisorerna har därefter överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 


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


genomföra. 


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


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


nödvändigt strategiskt underlag inom VA-området.  


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


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


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


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


verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 


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


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


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


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


självfinansierad via avgifter. 


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


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


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


av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.  


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


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


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


verksamheten, dvs hur taxeutvecklingen behöver se ut.  


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


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


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


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


förståelse för de åtgärder som behövs. 


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


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


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


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


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


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


sådan övning gällande längre avbrott i dricksvattenförsörjningen.” 


Samhällssektionens förslag till åtgärder 


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


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


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


rutiner kring dessa. 


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


i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  


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


verksamheten därefter konkretiserar sina ambitioner gällande ledningsförnyelse i ett långsiktigt 


perspektiv.” 


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


kapacitetsbedömning och framtagandet av en långsiktig underhållsplan pågår ser enheten 


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


konkretisera sina ambitioner i ett långsiktigt perspektiv. 


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


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


verksamheten som bör vara självfinansierad via avgifter.” 


Svar:  


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


uppnå ett 0-läge under 2024.  


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


bedömning av kapaciteten på utredningssidan i verksamheten.” 


Svar: 


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


enheten behöver organiseras och bemannas för att möta framtidens behov. 


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


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


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


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


Svar: 


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


åtgärdslista som kommer prioriteras och direkt kopplas till VA-enhetens 


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


behovslista som innehåller nybyggnationer och utredningsbehov som är kopplad till 


kommunens kommande översiktsplan.   


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


”försvinner” och aldrig blir debiterad.” 


Svar: 


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


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


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


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


Nuvarande ledning för VA har för avsikt att förbättra detta. 


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


projekt formaliseras och utmynnar i nedtecknade principer.” 


Svar: 


Principer för kostnadsfördelning finns men inte direkt nedtecknat. Enheten kommer 


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


klart under 2022. 


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


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


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


Svar: 


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


viktigt för att öva den egna organisationen och hitta förbättringsåtgärder inom 


dokumentation, utbildning och på verk och ledningsnät.  


Barnkonventionen  


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


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


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


åtgärder för att: 


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


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


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


Ekonomisk påverkan 


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


kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter.  


Beslutsunderlag 


AU §136, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-08-11 


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


dricksvattenförsörjning 


VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor 
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Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Tranemo kommuns revisorer 


KPMG 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


VA-handlingsplan för Tranemo kommun inklusive bilagor  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 239 Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen 


KS/2021:443 


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. 


Ärendet 


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


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


studentbostäder eller något annat. Förslagsställaren framhåller att huset vittnar om 


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


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


marknad till medborgarhus med mera. 


 


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


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


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


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


stort behov av renovering.  


 


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


passar för någon kommunal verksamhet. 


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


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


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


föreslå bevarande av fastigheten.  


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


 


Förvaltningens förslag blir därför att medborgarförslaget avslås. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Om medborgarförslaget avslås har detta ärende ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 


AU §133, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelsen 2022-05-27 


Medborgarförslag 2021-07-23 


Beslutet skickas till 


Lena Klaiber 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 240 Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer KS/2022:214 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget anses besvarat vad gäller att simhallen redan nu erbjuder 


vattengympa en kväll i veckan. 


• Medborgarförslaget avslås vad gäller att erbjuda vattengympa för pensionärer på 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


 


Ärendet 


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


pensionärer. Förslagsställaren anser att… 


 


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


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


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


dagtid. 


 


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


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


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


ska anses besvarat. 


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


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


alla en kväll/vecka.  


Barnkonventionen  


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


öppen för alla kommuninvånare. 


Ekonomisk påverkan 


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


betydande negativ ekonomisk påverkan. Om vattengymnastik även skulle erbjudas dagtid 


en gång/vecka innebär det en uppskattad kostnad om  


ca 1 000 kronor/tillfälle. 
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Beslutsunderlag 


AU §137, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelsen 2022-06-09 


Medborgarförslag om vattengympa för pensionärer 2022-05-25 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Lena Sundqvist 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 241 Justering kapitalkostnader 2022 KS/2022:351 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


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


budgeterade intäkter på finanssidan höjs med 3.271 tkr. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Kapitalkostnaderna i budget 2022 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per 


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


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


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


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


mån med 3.271 tkr.   


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då 


budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter. 


Beslutsunderlag 


AU §138, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-07-18 


Bilaga Kapitalkostnader 2022 befintliga objekt 2022-04-30 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 242 Uppdrag - ta fram en handlingsplan med syfte att åstadkomma 


samordning inom önskade områden som stöder kommunens 


överordnade vision om tillväxt KS/2021:298 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Uppdraget avslutas med hänvisning till det pågående arbete som sker med integrering av 


styrmodellen i Tranemo kommunkoncernen.  


Ärendet 


Bakgrund 


Kommunstyrelsen gav, 2020-08-24 §137, förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning 


om fastighetsdrift för hela kommunkoncernen. Utredningen godkändes av 


kommunstyrelsen den 26 april 2021. I samband med att utredningen godkändes gavs ett 


uppdrag till förvaltningen att ”ta fram en handlingsplan med syfte att åstadkomma 


samordning inom önskade områden som stöder kommunens överordnade vision om 


tillväxt”. 


Styrmodell  


Tranemo kommuns styrmodell antogs i kommunfullmäktige i oktober 2020. I februari 2021 


antogs nya ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag. I dessa anges att styrmodellen gäller 


för hela koncernen. Även de senaste årens beslutade budgetar tydliggör att styrmodellen 


gäller för hela Tranemo kommunkoncernen.  


Utvecklingsarbete  


Sedan våren 2022 har ett utvecklingsarbete pågått med syfte att på ett strukturerat och 


systematiskt sätt säkerställa att hela koncernen arbetar i enlighet med styrmodellen. Detta 


arbete kommer fortgå och intensifieras ytterligare under en tid framöver. Genom att 


säkerställa att hela Tranemo kommunkoncernen arbetar i enlighet med styrmodellen, där 


visionen och dess utpekade utvecklingsområden är en bärande del, säkerställs att 


tillväxtdimensionen tas med i planering- och uppföljningsprocessen.  


Barnkonventionen  


Att styrmodellen integreras i hela Tranemo kommunkoncernen har ingen påverkan ur ett 


barnrättsperspektiv.   
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Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Att styrmodellen integreras i hela Tranemo kommunkoncernen har ingen påverkan ur ett 


jämställdhetsperspektiv.    


Beslutsunderlag 


AU §139, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-09-08 


KS §77 Utredning om bolagisering för taxefinansierade verksamheter och fastighetsdrift 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Servicesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 243 Motion om poliskontor i Tranemo - Centerpartiet KS/2022:69 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen antas. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


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


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


lägger sina kontor och hur de organiserar sig.  


Ärendet 


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


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


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


 


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


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


Bakgrund 


Tranemo kommun tillhör lokalpolisområde Borås, där det primära upptagningsområdet för 


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


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


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


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


Nuvarande samverkan 


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


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


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


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


öka antalet områdespoliser i kommunerna. Områdespolisernas uppdrag är att arbeta 


operativt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och i samverkan med 


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


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


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


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


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


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


tryggheten positivt även för barn och unga.   


Jämställd- och jämlikhet 


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


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


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §140, 2022-09-22 


Motion polis 


Tjänsteskrivelse - svar på motion om poliskontor i Tranemo 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att motionen ska antas.2 


2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen på Haglunds (C) yrkande. Yrkandet bifalles. 


Beslutet skickas till 


Kommunledningsstaben    


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 244 Uppdrag - Revidering av arbetsordning för 


fullmäktigeberedningar 2022 KS/2022:83 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar och upphäver 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


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


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


kommun 2023–2026”. 


I det antagna reglementet föreslog arvodesberedningen att höja arvodesnivån på 


ställföreträdande beredningsledare från 2% till 7%.  


Arvodesberedningen överlämnande även i samband med antagandet en rekommendation 


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


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


beredningsledare och därmed är det mer passande med ett namnbyte. 


En revidering är gjord av arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedning med 


namnbytet samt ett förtydligande av fullmäktiges presidies yttrande vid överlämning av 


beredningsuppdrag. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §141, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-06-29 


Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Arbetsordning för Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 245 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2022 


KS/2022:82 


Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 


• Antar arbetsordningen för kommunfullmäktige och upphäver tidigare gällande 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans med förvaltningen arbetat fram förslag på 


ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 


När den tillfälliga arvodesberedningen arbetade med att revidera arvodesreglementet inkom 


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


organisationen. Beredningen tog till sig dessa och överlämnande synpunkterna till 


fullmäktiges presidie vilket gällde gruppledarens roll, digitalt deltagande på sammanträden 


samt namnet på titeln ställföreträdande beredningsledare.   


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


 


Förslaget innehåller förutom språkliga förändringar, följande; 


- Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden.  


- Förtydligande om att handlingar tillhandahålls via applikationen lexmeeting. 


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


- Förtydligande om vad som räknas som undertecknad motion. 


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


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


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


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


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


- Ställföreträdande beredningsledare byter titel till vice beredningsledare. 


- Nytt stycke om gruppledarens roll. 


Ändringar finner ni i arbetsordningen med överstrykning och gulmarkerat. 


Barnkonventionen  


En aktuell och korrekt arbetsordning säkerställer att den demokratiska processen i 


fullmäktige går rätt till. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
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Beslutsunderlag 


AU §142, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-06-29 


Arbetsordning för kommunfullmäktige 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Arbetsordningen för kommunfullmäktige 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 246 Motioner och medborgarförslag under beredning höst 2022 


KS/2022:396 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska 


kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och 


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


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


beredning. 


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


medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av 


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


kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att 


informationen givits. 


Vid avstämningsdatumet finns det inga motioner eller medborgarförslag som har passerat 


gränsen. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- eller rättighetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §143, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse om motioner och medborgarförslag under beredning 2022 


Motioner 20220906 


Medborgarförslag 20220906 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 247 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


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


paragraf beskriver vad som gäller:  


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


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


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


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


Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 


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


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


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


och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut. 


Ärendet 


Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 


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


sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter 


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


utskottsmötet.  


 


Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-08-25—2022-09-14 
Skolform  Utsatt 


barn/elev 


 Inblandade  Typ av 


kränknin


g 


 Diskriminerings-


grund 


 


Grundskola 


7-9 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojkar 


6 Muntlig 1 Nej 0 


Grundskola 


7-9 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Flickor 


4 Psykisk/


Muntlig 


1 Nej 0 


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  


2022-08-25—2022-09-14 
Diskrimineringsgrunder 0 


Kön  


Könsöverskridande identitet  


Etnicitet  
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Funktionshinder  


Sexuell läggning  


Ålder  


Religion  


 


Barnkonventionen  


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


såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 


kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 


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


verksamheten.   


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


LU §46, 2022-09-22 


Tjänsteskrivelse 2022-09-14 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status 


Avslutat  
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§ 248 Information från förvaltningen KS/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Förvaltningens information till kommunstyrelsen 


Informationssäkerhet 


Varje år i oktober går informationssäkerhetsmånaden av stapeln under temat ”Tänk säkert”. 


Kampanjen är ett långsiktigt arbete med målsättningen att höja medvetenheten och 


kompetensen hos medarbetare i Tranemo kommun för att säkrare hantera exempelvis 


lösenord, e-legitimation och sin information. 


En utbildning är framtagen och har skickats till alla medarbetare som frivilligt deltar för att 


bättra på sin egen kunskap inom området. Även andra typer av information, både fysisk och 


digital, förmedlas för våra medarbetare att ta del av denna månad.    


Ukraina 


Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår 


till fyra personer. Det är två färre än vid föregående kommunstyrelsesammanträde. I 


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


kommun.  


För övrigt meddelade EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson i måndags förra veckan 


(10 oktober) att EU:s mottagande av flyende från det ryska kriget i Ukraina förlängs ett år 


(till mars 2024). Samtidigt beskriver Migrationsverket att  


färre antal skyddsbehövande har anvisats under 2022 än förväntat. Under de senaste 


veckorna har antalet skyddsansökningar minskat och fler än väntat beräknas lämna Sverige. 


Det gör att antalet personer med tillfälligt skydd inskrivna vid årets slut tros bli lägre än 


väntat. Mer information om planeringen framåt gällande anvisningar under 2023 


återkommer Migrationsverket med efter att regeringen fattat formellt beslut i frågan. 


Kommunikation tillväxt Tranemo  


Förra veckan påbörjades kommunikation på bland annat Instagram och LinkedIn om 


”framtidsbussarna” (som rullar den 26 oktober). En pressrelease har samtidigt sammanställts 


av kommunikationsgruppen inom ”Tillväxt Tranemo” som skickades till radion och 


lokaltidningar i fredags, den 14 oktober.  


Även i år kommer det skapas en adventskalender. Detta år med tema ”positiva händelser i 


Tranemo kommun 2022”.   
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Beslut om öppettider i växel och reception 


Öppettider för växel och reception ändras från och med 2022-10-31 till följande: 


Måndag – torsdag: Öppet kl. 7.30-16.00, lunchstängt kl. 12.00-13.00 


Fredag: Öppet kl. 7.30-15.00, lunchstängt kl. 12.00-13.00 


Avvikande öppettider vid exempelvis röda dagar och dag före aftnar sker på samma sätt 


som tidigare. Beslutet ska innan fastställelsedatum kommuniceras med medborgare via 


hemsida och anställda via intranät. Bokade besök kommer att kunna tas emot även om 


receptionen är stängd eftersom besökare skriver in sig i besökssystemet och därmed får den 


som ska ta emot besöket ett mail om att besöket är på plats. Beslutet fattas utifrån ett 


arbetsmiljöperspektiv. Eftersom det finns utökade digitala kontaktmöjligheter ser 


förvaltningen inte att beslutet kommer ge några negativa effekter för medborgaren.  


Ny app för digital kommunikation med barn och unga 


Fritidsverksamheten har upphandlat en app med flera bra och spännande funktioner för 


digital kommunikation med barn och unga i Tranemo kommun. Lansering av appen 


planeras till december månad och namnet på appen kommer vara ”ung i Tranemo” 


För digital kommunikation med barn och unga dag används idag olika sociala medier. Med 


appen är bedömningen att vi kan erbjuda ett tryggare sätt att hålla/erbjuda kontakt. Några 


av funktionerna som kommer finnas i appen är följande:  


• Aktiviteter och evenemang - alla våra inlägg, nyheter och evenemang blir samlade på 


ett och samma ställe. Ungdomar kommer bland annat enkelt kunna anmäla sig direkt 


i appen.  


• Statistik och register – användare av appen registrerar sina besök i verksamheter 


genom att skanna en QR-kod. På så sätt vet vi vilka som besökt våra verksamheter 


och när.  


• Enkäter/uppföljning – möjlighet att skapa enkäter och få feedback från våra besökare. 


Skapar delaktighet samtidigt som vi får reda på vad ungdomar vill göra. 


• Chattfunktion – enklare sätt att håll kontakt med våra barn och unga, även när de 


inte är på plats.  


• Pantsystem - ungdomarna kan låna saker, exempelvis spel mm. genom appen. De 


skannar enkelt en QR-kod för den sak de vill låna eller lämna tillbaka.  


Renhållning 


Under oktober och november arrangeras ”Resterkocken”, en tävling som riktar sig till barn 


och unga i grundskolan. Det är ett koncept som handlar om att ta tillvara på rester och mat 


med kort hållbarhet, och laga nya rätter istället för att slänga. 


Matsvinn är mer aktuellt än någonsin med stigande matpriser och miljöfrågor i fokus. Ett 


viktigt ämne att ge framtidens vuxna inspiration och kunskap som är bra för både plånbok 


och miljö. 


Mer information finns på kommunens hemsida Resterkocken – en mattävling för barn 


och unga — Tranemo Kommun 



https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/resterkocken/

https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/resterkocken/
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Projekt ”kommunpoet” till ända 


Kommunpoetsprojektet är slut men det rådet fortsatt ett intresse om hur projektet gått, inte 


minst från media. Det kommer framöver komma reportage i olika tidningar. Dessutom 


planerar P1-kulturredaktion göra ett program om projektet där intervjuer skett med 


kommuninvånare, poeten och kulturchefen. Nästa år planeras samtidigt en utställning på 


Glasets hus om projektet.  


En bok med samlade dikter och konstverk som tagit form under året kommer att publiceras 


inom kort, vilken också går att köpa på poetens hemsida.   


Information i korthet  


• Förvaltningen har fått förfrågan från Marks kommun om att få komma på 


studiebesök för att se nyrenoverade Tranemosalen, efter omvandlingen till 


kombinerat sammanträdesrum/personalrum. 


• Nätverket i Sjuhärad i för brott- och trygghetsfrågor har bjudit in Henrik Andershed, 


professor i psykologi och kriminologi, till Tranemo den 29 november. Han kommer 


träffa kommunernas lägesrapportörer och föreläsa om uppdraget som 


lägesrapportör, kunskapsbaserade arbetssätt och det lagförslag som föreslås träda i 


kraft kopplat till kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet (från och med 1 


juli 2023).   


• Namn på det nya bibliotekssamarbetet i Sjuhärad blir Knallebiblioteken. Mer 


information om detta återkommer förvaltningen med framöver. Den 13/10 är det 


Kickoff för nätverket på Navet, där all bibliotekspersonal på folkbibliotek och 


skolbibliotek i hela Sjuhärad deltar.  


• Förhandlingar med leverantör av biblioteksdatasystem pågår och upphandlingen 


väntas vara klar under oktober.  


• Teknisk beskrivning och upphandlingsunderlag för bron i Uddebo är i slutskedet. 


Vår konsultfirma kommer skicka materialet under oktober månad. Upphandling kan 


därmed starta under november. 


• Projektet ”ombyggnation Grimsås reningsverk” är startat och följer tidsplan. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-10-17 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 
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Status  


Pågående 
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§ 249 Delegeringsbeslut KS/2022:13 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsens har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 


tjänstepersoner delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 


delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Delegeringsbeslut om uppsägning av tillköp linje 325 


Delegeringsbeslut Personal sept 


Delegationsbeslut KS-UPH 2022-10-05 


Delegeringsbeslut ÄO Sept 2022 


Delegeringsbeslut LSS Sept 2022 


Delegeringsbeslut IFO Sept 2022 


Delegeringsbeslut FN-SoL sept 2022 


Delegeringsbeslut Färdtjänst sept 2022 


Status 


Pågående 
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§ 250 Delgivningar KS/2022:12 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande; 


- Protokollsutdrag § 69 220916 Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet 


- Boråsregionen Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet – reviderad 


- Protokollsutdrag § 70 220916 Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 


- Delegationsbeslut Ekonomisk uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2022 för bygg- och 


miljönämnden Gislaved – Tranemo 


- Beslutshandling Delårsredovisning Uppföljning bygg- och miljönämnden Gislaved – 


Tranemo 


- Protokollsutdrag § 68 220916 Delregional kunskapsnod fullföljda studier 


- Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad 


- Delårsrapport 2022 Sjuhärads Samordningsförbund 


- Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund 2022-09-22 


Status 


Pågående 
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§ 251 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll LU 2022-09-22 


- Protokoll OU 2022-09-22 signerat 


- Protokoll AU 2022-09-22 


- Protokoll AU 2022-10-02 


- Protokoll BU 2022-10-06 


Status 


Pågående 
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§ 252 Nämndprotokoll KS/2022:12, PN/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll; 


- Protokoll 20220913 bygg- och miljönämnden Gislaved – Tranemo 


- Protokoll samverkansnämnd IT 2022-09-14 


- Protokoll Samverkansnämnd personal 2022-09-14 


Status 


Pågående 
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§ 253 Övriga protokoll KS/2022:12 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 


- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220222 


- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220322 


- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220420 


- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220531 


- Protokoll styrelsemöte TranemoBostäder AB 20220823 


- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-09-16 


- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-09-16 § 64 signerat 


Status 


Pågående 
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