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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 15:00  

 

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) 

Gunilla Blomgren (L), ers. 

Per Simonson (Kd) 

Erica Grönesjö (V) 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Lööf (C) 

Kathleen Wireklev (M) §§254-257, §§259-269 

Stephan Bergman (M) §§254-257, §§259-269 

Ulf Nyberg (M), ers. 

Leif Gustavsson (S), ers. §258 

ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. §258 

    

Icke tjänstgörande ersättare  

Leif Gustavsson (S) 

Bo Haarala (S) 

Göran Björk (S) 

Rikard Strömberg (S) 

ChrisTina Yngvesson (Kd) 

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Julio Garcia Atterström, sektionschef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Kajsa Montan, kanslichef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Linda Ruergård, HR-chef 

  Henrik Johansson, verksamhetschef 

  Olle Ekberg, mark- och exploateringsingenjör 

 

Paragrafer  § 254-§ 269 

Utses att justera  Cecilia Lööf (C) 
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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 

  Cecilia Lööf (C) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-07 

Anslaget under tiden 2022-11-11—2022-12-05 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 254 Detaljplan Gudarp 39:1 Ljungsnäs samt begäran om planbesked - 

Tranemo Gudarp 39:1 Ljungsnäs KS/2020:399 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

Betong, avtalstid 2 år (24 månader).   

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Tranemo Grus och Betong AB har kontaktat Samhällssektionen i syfte att uppföra ett 

industriområde på fastigheten del av Gudarp 39:1 (enligt planavtal Gudarp 3:39). Området 

är i gällande Översiktsplan Tranemo kommun 2010 utpekat för industriändamål.  

2021-01-28 beslutade Tranemo kommuns allmänna utskott att ge planenheten, Gislaved 

kommun i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten del av Gudarp 39:1. 

Avtalet syftar till att ange förutsättningar för överlåtelse av mark för iordningställande av 

industriområde och därmed jämförligt ändamål till bolaget. Markanvisningsavtalet innebär 

endast att förutsättning om att överlåtelse av fastigheten kan hända i framtiden. 

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

del av Gudarp 39:1 om ca 109 500 kvm. Bestämt pris är 35kr/kvm vilket resulterar i en 

slutsumma om 3 832 500kr. Priset avser enbart råmark med tuffa markförhållanden och 

kostsamma utredningar vilka samtliga bekostas av bolaget.  

 

Området består av naturmark, berg, skog, äng och betesmark. Bolaget har för avsikt att 

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

för området. Syftet med markförvärvet är att möjliggöra för fler företag att etablera sig i 

Tranemo samt att säkerställa Bolagets möjligheter att växa. 

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

Barnkonventionen  

Denna markanvisning har ytterst liten påverkan på barnkonventionen då det rör sig om ett 

industriområde som ligger utanför samhället där det saknas naturliga anledningar för barn 

att vistas. 
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Ekonomisk påverkan 

Detta är ett mycket bra tillfälle att få attraktiv industrimark detaljplanerad. Detaljplanen 

bekostas av uppdragsgivaren som har för avsikt att förvärva ca hälften av den ytan som 

planeras som J (industri) av Tranemo Kommun. Den andra halvan som detaljplaneras som J 

(industri) äger Tranemo Kommun rätt att avyttra enligt egna önskemål. Detaljplanerad mark 

har ett högre värde än råmark vilket innebär att ytan som Tranemo Grus och Betong ej 

förvärvar får en direkt värdeökning. 

Tecknandet av markanvisningsavtalet ger en handpenning om 50 000kr från Tranemo Grus 

och Betong, vilket tillfaller Tranemo kommun vid eventuell återgång.  

Tranemo Kommun kommer att behöva bekosta infrastruktur till fastigheterna. Denna 

kostnad kommer att uppskattas för att sedan vävas in i pris vid försäljning av mark. Faktura 

för VA debiteras när den nya fastighetsägaren tillträder. 

Beslutsunderlag 

AU §150, 2022-10-20 

Tjänsteskrivelse 2022-09-12 

Markanvisningsavtal del av Gudarp 39.1 

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

Bilaga 2, Preliminär detaljplan 

Föredragning och debatt 

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

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Planenheten i Gislaved 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 255 Uppföljning Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 

KS/2022:236 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden Gislaved och Tranemo presenterar i uppföljning 1 2022 för den 

gemensamma nämnden att verksamheten fungerar bra trots olika typer av utmaningar. Av 

den sammantagna bedömningen i uppföljningen framgår det att det fortfarande är ”svårt att 

hitta rätt kompetens och erfarenhet för att komplettera personalgruppen. Osäkerheten i 

omvärlden innebär en utmaning för den ekonomiska prognosen. Pandemin försvårat 

planeringen av verksamheten. Nämnden har trots detta en god kontroll över ekonomi och 

verksamheten. Faktorer som bidrar till detta är ett stort engagemang från medarbetare och 

gott samarbete med övriga förvaltningar och stödfunktioner. Grunduppdraget beräknas 

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

Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsanalytiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §45, 2022-10-04 

Tjänsteskrivelse 2022-09-06 

Nämndbeslut uppföljning 1- 2022 Bygg och miljönämnden BM 2022.7 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 256 Regler för vägbidrag KS/2021:605 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar reviderade regler för vägbidrag 

• Budgeten för vägbidrag ska årligen räknas upp enligt samma principer som 

budgetramarna 

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 

Kommunstyrelsen gav 2021-02-22 förvaltningen i uppdrag att se över regelverket kring 

iståndsättningsbidraget. Då detta bidrag ingår i Tranemo kommuns regler för vägbidrag som 

antogs 1993 har förvaltningen valt att se över hela regelverket kring vägbidrag till enskilda 

vägar. 

Ärendet återremitterades av AU 2022-08-25 för vidare handläggning. Bland annat för att 

komplettera med information om hur eventuella vägföreningar som idag ligger inom 

detaljplanelagt område ska hanteras samt att besluta hur budgeten för ändamålet ska räknas 

upp årligen. 

Regelverket är kompletterat med information dels om att vägföreningar där kommunalt 

huvudmannaskap råder inte kan få bidrag och dels med information hur den årliga 

budgeten hanteras. 

Ärendet 

Under flera år har kommunens kostnader för vägbidrag dragit över budget. Detta beror på 

att nuvarande regler för kommunalt vägbidrag i stor utsträckning baseras procentuellt på 

Trafikverkets budget för statliga vägbidrag. Detta gör att kommunen inte har rådighet över 

budgeten för kommunala vägbidrag. Utöver detta så är nivån på ersättningen till enskilda 

vägar utan statligt vägbidrag ganska lågt satt i nuvarande regler. Iståndsättningsbidraget 

baseras också procentuellt på Trafikverkets bidragsnivå.  

I de nya reglerna får kommunen rådighet över budgeten för de kommunala vägbidragen. 

Dessutom likställs bidragsnivån mellan enskilda vägar med statligt vägbidrag och enskilda 

vägar utan statligt vägbidrag. Iståndsättningsbidraget tas bort baserat på generellt få 

ansökningar och att Trafikverket ger stora bidrag till denna typ av åtgärder. 

I arbetet med de nya reglerna har jämförelser gjorts mellan Bollebygd, Mark, Svenljunga, 

Ulricehamn och Gislaved.  
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Barnkonventionen  

Vägbidrag skapar förutsättningar för vägföreningarna att hålla en högre standard på sina 

vägar vilket inverkar positivt på trafiksäkerheten och på så vis skapar säkrare vägar för barn.  

Ekonomisk påverkan 

Budget för vägbidragen 2023 är 1 546 000 kr vilket är i samma nivå som 2022. Budgeten 

räknas årligen upp enligt samma principer som budgetramarna. 

Beslutsunderlag 

AU §146, 2022-10-04 

Tjänsteskrivelse om regler för vägbidrag efter återremittering 2022-09-14 

AU§118 Regler för vägbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-22 § 26 

Regler för vägbidrag – reviderad version 

Regler för kommunens vägbidrag 1993-01-01 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Författningssamlingen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 257 Uppföljningsrapport internkontroll 2022 KS/2022:453 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner uppföljningsrapport för internkontroll 2022.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, 

att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt 

utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

Identifiering av risker och planering av interna kontroller sker i den såkallade planerings- 

och uppföljningsprocessen. Under planeringsprocessen inför 2022 har det varit möjligt för 

samtliga organisatoriska nivåer (från enhet till kommun) att föreslå risker till 

internkontrollplanen när verksamhetsplaneringen genomfördes hösten 2021.   

Kommunstyrelsens roll och ansvar 

Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, 

styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen 

ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten 

som senare ligger till grund för planering av kontroller.  

Gruppövning av kommunstyrelsen 17 januari 2022 

Kommunstyrelsen genomförde 2022-01-17 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. 

Riskbedömningen utgick från två frågeställningar.  

Fråga 1: Ska alla förvaltningens föreslagna risker med till internkontrollplanen?  

Fråga 2: Finns det någon sannolikhet/konsekvens grupperna bedömer annorlunda jämfört 

med förvaltningens bedömning?  

Kommunstyrelsens bedömning var att samtliga föreslagna risker skulle med till 

internkontrollen. Utöver inspel från gruppövningen uppkom frågor kring andra risker än de 

som arbetats fram av förvaltningen i planeringsprocessen inför år 2022. Det renderade i att 

de två riskerna om ”hot om väpnat våld mot kommunen” och ”sabotage mot 

dricksvattenanläggning” adderades till internkontrollplanen 2022.  

De nio riskerna i internkontrollplanen för 2022 är följande:  
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1. Dålig efterlevnad av styrmodell  

2. Återhållsam digital service/utveckling  

3. Rekryteringssvårigheter  

4. Avtalstrohet  

5. Brister i hantering av investeringsprojekt (upphandling, avtal och dokumentation) 

6. För få elever väljer Tranemo gymnasieskola 

7. Dålig samordning kopplat till tillväxt 

8. Att vi inte agerar eller agerar fel vid hot om väpnat våld mot kommunen 

9. Sabotage mot dricksvattenanläggning. 

Uppföljning av kontroller  

Vid uppföljning av de nio identifierade riskerna har sammanlagt sex kontroller utförts. För 

de tre risker där kontroll inte genomförts har istället åtgärder genomförts direkt alternativt 

har åtgärdsplan skapats. Anledningen har varit att risken kunnat bekräftas utan att kontroll 

behövt genomföras. 

För tre av riskerna har åtgärd inte skapats. Detta beror på att avvikelse inte funnits, 

alternativt att avvikelsen varit obetydlig. De återstående sex riskerna har avvikelse hittats. 

Dessa är åtgärdade eller har fått åtgärdsplan. 

Vid analys av kontrollerna kan vi konstatera att flera av riskerna har visat på brister vilket i 

sin tur har genererat initiativ för att åtgärda bristerna. Exempel på detta är sabotage mot 

dricksvattenanläggning där en arbetsgrupp är bildad med uppdrag att genomlysa hur robust 

vår organisation är för att motstå alt. begränsa ett sabotage. Samma sak gäller den 

identifierade risker avseende att vi inte agerar alternativt agerar fel vid hot om väpnat våld 

mot kommunen. Här återfinns ett arbete uppstartat som inledningsvis riktar in sig på 

kunskapshöjande och proaktiva åtgärder riktat mot skolan inom det som kallas för PDV 

(pågående dödligt våld).  

Utöver dessa kan vi konstatera att ytterligare flera goda initiativ tagits gällande genomförda 

åtgärder. Några exempel på det handlar om skapandet av så kallade lotscafé riktat mot både 

företag och föreningar i syfte att samordna oss än bättre med dessa parter. Andra exempel på 

åtgärder som bedöms ha god effekt är ett mer professionellt marknadsföringsarbete på 

Tranemo gymnasieskola, där vi med både internt och externt stöd genomfört en mer 

strategisk och genomtänkt marknadsföring. Glädjande ser vi att andelen förstahandssökande 

elever från Tranängskolan 7–9 har ökat till Tranemo gymnasieskola för läsåret 2022–2023. 
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Vid översyn av investeringsprojekt, där vi kontrollerat hur väl vi använder oss av 

avtalsleverantörer när vi genomför våra investeringar, ser vi att avtalsleverantörer används i 

hög utsträckning för kostnader 2022 vilket är positivt. När det gäller ombyggnation av 

Grimsås skola visar kontrollen att det i stor utsträckning är avtalsleverantörer som använts 

för att utföra byggnationen och att de otillåtna kostnader där kommunen inte varit trogen 

sina avtalsleverantörer skett under åren 2017–2019. Liknande utfall ger kontrollen av 

ombyggnationen av Västergården. De kostnader som kontrollerats avseende år 2022 är 

korrekta och kan härledas främst till advokatkostnader kopplat till icke-funktionellt 

brandskydd från byggentreprenörens sida. De ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-

kostnader) som rapporterades i föregående års uppföljning återfinns alltså inte år 2022. 

Utfallet av ovanstående kontroller ger därmed en indikation på att de rutiner och 

kontrollfunktioner i vår hantering av investeringsprojekt gett önskad effekt. 

Slutligen gällande kontrollen av investeringsprojekt kan konstateras att avtalsleverantörer 

använts i hög utsträckning gällande renovering av Moavägen och vid anläggning av 

konstgräsplan. Noterbart, i enlighet med omfördelning av budget i samband med 

delårsbokslutet, är att de huvudsakliga kostnaderna för renovering av Moavägen genomförts 

på Västergården och inte Moavägen. 

Barnkonventionen  

Uppföljningsrapporten för internkontroll 2022 har i sig ingen påverkan ur ett 

barnrättsperspektiv. Däremot finns risker i internkontrollplanen som, om de inträffar, skulle 

få påverkan på barn. De handlar bland annat om att vi inte agerar eller agerar fel vid hot om 

väpnat våld mot exempelvis en skola eller att för få elever från Tranängskolan 7–9 väljer 

Tranemo gymnasieskola. Glädjande kan vi vid översyn av åtgärder för ovanstående två 

punkter konstatera att arbete är uppstartat med fokus på kunskapshöjande och proaktiva 

insatser inom skolan för att kunna hantera det som kallas PDV (pågående dödligt våld). Vi 

ser också att ett mer professionellt marknadsföringsarbete på Tranemo gymnasieskola, där vi 

med både internt och externt stöd genomfört en mer strategisk och genomtänkt 

marknadsföring vilket lett till att andelen förstahandssökande elever från Tranängskolan 7–9 

har ökat till Tranemo gymnasieskola för läsåret 2022–2023. 

Ekonomisk påverkan 

Uppföljningsrapporten har ingen ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Uppföljningsrapporten har ingen påverkan ur ett jämställdhets eller rättighetsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 

AU §149, 2022-10-20 

Tjänsteskrivelse 2022-10-04 

Uppföljningsrapport internkontroll 2022 

Föredragning och debatt 

Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
66

56
7b

98
-b

c2
5-

42
73

-b
bc

f-
cf

ec
b0

fe
d7

8b



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-11-07 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 14 

 

§ 258 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst i Tranemo - 

SÄRF KS/2022:91 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avslår framställan. 

• Tranemo kommun ställer sig i grunden positiv till fortsatt diskussion om en ny 

brandstation.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Stephan Bergman (M) och Kathleen Wireklev (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i 

handläggningen av ärendet. 

Leif Gustavsson (S) och ChrisTina Yngvesson (Kd) ersätter.  

Ärendet 

Bakgrund 

På SÄRF:s direktionens sammanträde den 28 januari 2022 beslutas om att inkomma med en 

framställan till Tranemo kommun om en framtida brandstation. Förvaltningen beredde 

ärendet och föreslog vid kommunstyrelsens sammanträden den 29 augusti 2022 att avslå 

framställan mot bakgrund av att bedömningen var att det inte fanns ett behov av en ny 

brandstation i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens beslut vid sammanträdet den 29 

augusti 2022 var att återremittera ärendet till förvaltningen som också gavs i uppdrag att 

bereda ärendet ytterligare i samverkan med SÄRF. 

Dialog med SÄRF 

Den 22 september 2022 bjöds förbundsdirektör samt räddningschef från SÄRF in till dialog 

med kommunstyrelsens presidie, Tranemo kommuns representanter i SÄRF:s direktion och 

utvalda tjänstepersoner. Under mötet diskuterades behov och möjligheter med en ny 

brandstation i Tranemo kommun.  

Slutsats  

Utifrån framställan om ny brandstation och dialogen som beskrivs ovan ställer sig i grunden 

Tranemo kommun positiva till fortsatta diskussioner om en ny brandstation i kommunen. 

Först efter att förbundets professionella bedömning, som bör vila på en väl förankrad vision 

om framtiden för hela förbundet och dess medlemskommuner är framarbetad, kan 
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välgrundade beslut avseende placering av nya brandstationer fattas utifrån ett 

förbundsperspektiv.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- eller rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-04 

Protokollsutdrag §11 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst Tranemo 

KS §192 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst i Tranemo - SÄRF 

Föredragning och debatt 

Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut  

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att komplettera beslutet med ”Tranemo 

kommun ställer sig i grunden positiv till fortsatt diskussion om en ny brandstation. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

SÄRF 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 259 Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 

KS/2022:216 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen antas 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Robin Kaas (V) har lämnat en motion angående mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 

arbete som remitterades till förvaltningen för beredning 2022-05-09. 

Förslagsställaren anser att Tranemo kommun ska se över arbetet med de nationella 

minoriteterna och ta fram mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete. Enligt lagen 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har Sverige fem så kallade 

nationella minoriteter. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sverige 

har enligt samma lag fem minoritetsspråk; dessa är jiddisch, romani chib, samiska, finska och 

meänkieli. Dessa fem nationella minoriteter och fem nationella minoritetsspråk är enligt 

minoritetslagen en del av det svenska kulturarvet och medlemmar av dessa minoriteter ska 

bland annat ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur. Minoriteterna ska också ges 

möjlighet att påverka i frågor som rör dem, och barns rättigheter till sitt språk och sin kultur 

är särskilt viktiga. 

Förvaltningen var i kontakt med Robin Kaas  2022-10-05 för att ge motionären tillfälle att 

utveckla sitt förslag. 

I Tranemo kommun finns inga sådana här mål, trots att exempelvis kommunen i sin 

nutidshistoria haft en omfattande arbetskraftsinvandring från Finland och att många av 

kommunens invånare pratar finska som sitt modersmål. Av den anledningen föreslår 

förvaltningen att motionen ska antas. 

Barnkonventionen  

Ett antagande av motionen skulle innebära positiva aspekter för barn eftersom mål och 

riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete skulle innebära större möjligheter för barn att påverka 

i frågor som rör dem, rättigheter till sitt språk och sin kultur som är särskilt viktigt enligt 

lagen.  
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Jämställdhet- och rättighetsanalys  

Ärendet gör ingen skillnad i om det är män, kvinnor, pojkar eller flickor som är berörda, 

därför finns det inga planerade åtgärder för att korrigera oskäliga skillnader.  

Ekonomisk påverkan 

Motionssvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan. Det har inte utretts vad eventuella 

kostnader kommer att bli i verksamheterna vid implementering av de mål och riktlinjer som 

motionen avser ska tas fram.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Rosé Torkelsson (S) yrkar bifall till allmänna 

utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

AU §148, 2022-10-20 

Svar på motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-09 § 73 om inkomna motioner och medborgarförslag 

Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (V) 

Beslutet skickas till 

Robin Kaas (V)    

Servicesektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 260 Sammanträdestider 2023 KS/2022:372 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner förslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2023. Vid arbetet med att ta 

fram sammanträdestider har den vertikala dialogen, budgetprocessen, lovdagar samt 

kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 §17 ”Från ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens 

och kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.” tagits i beaktande.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §147, 2022-10-20 

Tjänsteskrivelse 2022-09-19 

Sammanträdestider 2023 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Samtliga kommunala bolag 

Gruppledare 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Sammanträdestider 2023 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 261 Medborgarförslag om ung resurs KS/2022:299 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Den insats som förslagsställaren föreslår ska införas, finns redan etablerad i kommunen och 

utförs av arbetsmarknadsenheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Love Andersson har lämnat ett medborgaförslag om att införa ung resurs och erbjuda det till 

unga som faller under det kommunala aktivitetsansvaret eller går på försörjningsstöd i syfte 

att underlätta för dem att med stöd komma in på utbildning eller arbetsmarknaden. 

Föreslagen insats finns redan etablerad i Tranemo kommun. Arbetsmarknadsenheten 

erbjuder en verksamhet för ovan nämnda målgrupp. Där får unga via coachning, stöd i att ta 

sig ut i utbildning eller arbete.  

Ärendet 

Love Andersson har 2022-06-07 lämnat ett medborgarförslag om ung resurs. 

Förslagsställaren anser att Tranemo behöver bli en mer attraktiv kommun för barn och unga, 

om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. För att en kommun ska kunna vara attraktiv 

för just barn och unga krävs olika åtgärder.  

I till exempel Vänersborgs kommun finns en verksamhet som heter “Ung resurs”, där man 

arbetar för att underlätta för ungdomar i kommunen att kunna komma in på 

arbetsmarknaden. Detta gör man genom att när man blir inskriven i “Ung resurs” planeras 

det olika aktiviteter och insatser som man kan ta del av för att i framtiden kunna välja att 

studera vidare eller kunna uppnå egen försörjning. Detta erbjuds de ungdomar som går på 

försörjningsstöd eller faller under det kommunala aktivitetsansvaret. 

Förslagsställaren föreslår därför att: 

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

kommun. 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-09-13 för att ge honom tillfälle att 

utveckla sitt förslag. Love hade inget mer att tillägga. 
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Tranemo och Svenljunga kommun har en gemensam arbetsmarknadsenhet. En av 

målgrupperna som arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till är unga som har 

försörjningsstöd eller ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Utifrån behov skapas 

kontakt med coacher från arbetsmarknadsenheten, studie- och yrkesvägledare, personligt 

ombud, arbetsgivare eller utbildningsplats. Vägledning och coachning ges individuellt eller i 

grupp för att stödja individen i sina planer för att komma ut i utbildning eller arbete. Unga 

kan även få hjälp med kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Varje 

individ möts utifrån sina villkor. Samverkan sker bl.a. med socialtjänst, arbetsförmedling och 

skola, vilka även är de som remitterar de unga till arbetsmarknadsenheten. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att det som förslagsställaren föreslår ska införas 

redan finns i kommunen och utförs av arbetsmarknadsenheten. Medborgaförslaget avslås 

därför.  

Barnkonventionen  

Insatser riktade till unga genom arbetsmarknadsåtgärder bedöms vara positivt ur ett 

barnrättsperspektiv och berör bl.a. nedan artiklar: 

Artikel 3 – barnets bästa  

Artikel 6 – varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.  

Jämställdhet- och rättighetsanalys  

Ur ett jämställt perspektiv så bedöms insatsen som redan är etablerad ha en positiv inverkan 

både på kvinnor och män. Detta utifrån att verksamheten möter både tjejer och killars 

individuella behov. Ett av Tranemo kommuns mål är att ohälsotalet bland kvinnor och män 

ska vara det lägsta i Sjuhärad. Sysselsättning och känsla av en meningsfull vardag och 

sammanhang påverkar hälsan positivt oavsett kön. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan då etablerad verksamhet ryms inom befintlig 

budget. 

Beslutsunderlag 

OU §99, 2022-10-20 

Tjänsteskrivelse – medborgarförslag om ung resurs 2022-09-02 

Medborgarförslag om ung resurs 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på ändra beslutet till att medborgarförslaget ska 

anses besvarat. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer omsorgsutskottets förslag mot Haglunds (C) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Love Andersson 

Omsorgssektionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 262 Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024; 

kvalitetsregister, brukarundersökningar och kunskapsstyrningssystem 

KS/2022:306 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar rekommendationen om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 
 

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 

Att vara med och finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten 

bedöms vara positivt för kommunens verksamheter inom området. Nationell samordning av 

viktig kunskap i förhållande till de lagkrav som finns underlättar för kommunerna att svara 

upp mot lagkraven på ett mer enhetligt sätt och möta brukarnas behov evidensbaserat samt 

adekvat.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade 2018:  

- Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar 

för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 

kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. 

Finansieringen gäller för fyra år (2020 - 2023).  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 10 juni 2022 beslutat  

att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 

system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

Omsorgssektionen instämmer i SKR:s slutsatser och ställer sig bakom denna 

rekommendation. 

Ärendet 

Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade 2018:  

- Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar 

för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 

kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. 

Finansieringen gäller för fyra år (2020 - 2023).  
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- Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift.  

- Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och organisering permanentas, 

där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

Genom att gemensamt finansiera, utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 

kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet säkerställs viktiga förutsättningar för att kunna 

tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst och kommunal hälso- 

och sjukvård av hög kvalitet. 

Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna: 

- Kunskapsstöd  

- Uppföljning och analys  

- Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap  

En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för:  

- tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas.  

- möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa - genom 

användning av t.ex. kvalitetsregister, brukarundersökningar och gemensamma 

variabler för uppföljning.  

- brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar.  

- att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar utifrån den 

kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och resultat.  

Nationella insatser utgår ifrån områden där det finns gemensamma utmaningar och där det 

bedöms troligt att gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 

evidensbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 

I arbetet med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet efter 2023, har 

slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024 

så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. 

Ytterligare skäl till förslag om förlängning av nuvarande rekommendation är 

konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för det långsiktiga 

arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets 

val, och den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området 

kunskapsstyrning.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 10 juni 2022 beslutat  
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att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 

system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

Omsorgssektionen instämmer i SKR:s slutsatser och ställer sig bakom denna 

rekommendation.  

Barnkonventionen  

Genom att gemensamt finansiera, utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 

kunskapsstyrning ges viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 

uppföljning och nationell samordning. Det i sin tur är positivt ur ett barnrättsperspektiv då 

stödet som ges till barn och unga blir än mer evidensbaserat. Detta i enlighet med artiklarna 

2, 3, 6 och 12.  

Ekonomisk påverkan 

Den ekonomiska påverkan som tillkommer i och med föreslaget beslut ligger inom ramen 

för planerad budget. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Nationella insatser utgår ifrån områden där det finns gemensamma utmaningar och där det 

bedöms troligt att gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 

evidensbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Finansieringen av 

gemensamt stöd för kunskapsstyrning ligger i linje med flera av Tranemo kommuns 

jämställdhetsmål. Bl.a. att varje sektion ska agera för att garantera likvärdig behandling, 

oavsett kön och att alla anställda i Tranemo kommun ska bidra till en jämställd verksamhet.  

Beslutsunderlag 

OU §100, 2022-10-20 

Tjänsteskrivelse 2022-09-08 

Meddelande 12/2022 – Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 - SKR 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 263 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun. KS/2021:84 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastslår läsårstider för läsåret 2022/2023 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och 

studiedagar för läsåret 2022/2023 - 220930”.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

På grund av att Skolverket sent gjort en justering av provdag för grundskolans Nationella 

prov behöver den 21 april vara en skoldag. Efter beslut i rektorsgruppen flyttas 

grundskolans studiedag från den 21 april tillbaka till den 17 maj och gymnasiets studiedag 

den 21 april ändras till den 8 maj. 

Barnkonventionen  

Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och 

tillgänglig för alla 

Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

En jämställdhets- och rättighetsanalys har speglats mot Tranemo kommuns nuvarande mål 

utefter CEMR-deklarationen, antagen KF 2012-05-28: 

Mål 1 Hälsa 

Mål 2 Barn och ungas uppväxt 

Mål 3 Kommunen som tjänsteleverantör 

Mål 4 Samverkan mellan kommunens alla aktörer 

Mål 5 Jämställd arbetsgivare 

Mål 6 Demokrati och förvaltning 

Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan på uppfyllandet av målen ovan 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
66

56
7b

98
-b

c2
5-

42
73

-b
bc

f-
cf

ec
b0

fe
d7

8b



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-11-07 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 27 

 

Beslutsunderlag 

LU §53, 2022-10-20 

Tjänsteskrivelse 2022-09-30 

Läsårstider, lov och studiedagar för läsåret 2022/2023 - 220930 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutas 
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§ 264 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 fem anmälningar som inkommit sedan förra 

utskottsmötet.  

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-09-14—2022-10-13 

Skolform  Utsatt 

barn/elev 

 Inblandade  Typ av 

kränknin

g 

 Diskriminerings-

grund 

 

Grundskola 

7-9 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojkar 

1 Psykisk/

Muntlig 

1 Nej 0 

Grundskola 

7-9 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojkar 

2 Psykisk/

Muntlig 

1 Ja 2 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojkar 

2 Fysiskt 1 Nej 0 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojkar 

3 Fysiskt 1 Nej 0 
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Gymnasiet 1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojkar 

2 Fysiskt 1 Nej 0 

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-09-14—2022-10-13 

Diskrimineringsgrunder 1 

Kön 1 

Könsöverskridande identitet  

Etnicitet 1 

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 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

I ärendet 2022-09-14 – 2022-10-13 så är det 2 pojkar och 3 flickor som blivit utsatta för 

kränkningar. I de fall där pojkar varit utsatta för kränkningar så handlar det om endast 

fysiska kränkningar. När det kommer till de tre fall gällande flickor så är två av fallen pojkar 

som utsatt flickor för psykiska och muntliga kränkningar och ett av fallen en flicka som 

utsatts av fysiska kränkningar av pojkar.  

Beslutsunderlag 

LU §55, 2022-10-20 

Tjänsteskrivelse 2022-10-13 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 
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§ 265 Domar KS/2022:8 

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 

Följande domar delges kommunstyrelsen; 

- Dom Borås Tingsrätt 

Dom 2022-10-11 

Mål nr T 3188-21 

- Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2022-10-03 

Mål nr 4393-22 

Status 

Pågående 
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§ 266 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 

Julklapp  

Kommunens anställda får i december ett presentkort att använda lokalt i Tranemo som tack 

för verksamhetsåret 2022. Presentkortet är upphandlat och belopp varierar beroende på 

anställningsform från 200 kr för timanställda till 500 kr för tillsvidareanställda.  

Ukraina 

Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår 

till fyra personer. Det är samma antal som vid föregående kommunstyrelsesammanträde. I 

dagsläget vet vi att två ytterligare personer kommer till kommunen under november månad.  

En vecka fri från våld (vecka 47) 

Veckan är ett årligt återkommande initiativ som nationellt leds av Unizon och MÄN, med 

stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. 

Syftet är att uppmärksamma hur våld kan förebyggas och hur vi enskilt och tillsammans kan 

bidra till en förändring för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  

• I Tranemo kommun kommer vi uppmärksamma veckan genom att: 

• I STT lägga ut en text om vad våld i nära relation är och var man kan söka stöd.  

• Lägga ut information i våra sociala medier  

• Sända konferensen Prevention – Makt, ledarskap och ansvar. Här finns möjlighet för 

anställda och politiker att komma och titta.  

• Högstadiet har bjudit in Tjejjouren.  

• Materialet Svartsjuka är inte romantiskt skickas ut till fritidsledare, fältare och 

skolkuratorer för att spridas på arenor där ungdomar befinner sig. 

• Affischer kommer sättas upp i kommunen.  
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Konferensen Prevention – Makt, ledarskap och ansvar sänds 25 november i biografen. Den 

lägger fokus på hur ledning och chefsstöd kan möjliggöra långsiktighet i det förebyggande 

arbetet. bl.a. kommer en föreläsning ges om hur politiker kan ta ansvar för ett systematisk 

våldspreventivt arbete i en kommunal kontext.  

Initiativ från boende i Länghem för ökad trygghet  

Boende i Länghem har tagit initiativ för att öka tryggheten för barn och unga efter skoltid 

genom grannsamverkansvandring i samhället mellan klockan 14.30-18.00. Detta bidrar även 

till ökad trygghet för alla boende. I slutet av oktober hade trygghetssamordnare och 

kommunpoliserna informationsträff med de boende i orten.  

Brandskyddstillsyn i Forumhuset  

Räddningstjänsten utförde en tillsyn på Forumhuset i Tranemo i oktober 2021. 

Räddningstjänstens bedömning var att brandskyddet i byggnaden inte var tillräckligt för att 

anses vara skäligt i enlighet med lagen om skydd mot olyckor och beslutade därför om 

förelägganden på totalt 18 punkter.  

Uppföljning av tillsynen genomfördes den 1 november 2022 och där kan vi glädjande 

konstatera att nästan samtliga punkter är godkända och klara. Det kvarstår enbart någon 

mindre åtgärd som ska genomföras inom närtid. Genom förvaltningens arbete med 

åtgärderna har brandskyddet i huset stärkts betydligt, både gällande de tekniska 

installationerna och det såkallade systematiska brandskyddsarbetet.  

Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma  

Det tidigare antagna medborgarförslaget om vindskydd till Ölsremma är på väg att 

verkställas. Vindskyddet har färdigställts av Byggprogrammet på Tranemo Gymnasieskola 

och ska nu transporteras till Ölsremma. 

Medel från tillväxtverket till ”destination Isaberg” 

Destination Isaberg har fått medel från Tillväxtverket på ca 900 000 kronor för att binda 

ihop Gislaved, Gnosjö och Tranemos cykelleder. För Tranemos del innebär det i första steget 

att en spårcentral kommer upprättas i Grimsås vid ” IKO stugan” med MTB-cykelled till 

Hestra/Isamon.  

Inom ramen för kommunens LONA projekt tittar vi även på en grusad del för vanliga 

motionärer/pendlare som tidigare diskuterats som önskemål från Grimsås Samhällsförening. 

Planen är även att cykelleden Ulricehamn-Isaberg ska kopplas ihop med spårcentralen i 

Grimås. Diskussioner förs med IKO Fritid om att anpassa ”IKO-stugan” för ändamålet. 
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Göteborg Film Festival Prisma 2022 

Årets festival är en fullspäckad filmfest där hela familjen får möjlighet att möta spännande berättelser 

från hela världen som visas på biografen i Tranemo. Årets tema är skräck och under tre dagar fylls 

bion i Tranemo med läskiga filmer och rysliga upptåg. Här har även barnen haft möjligheten att 

animera sin egen skräckfilm, skapa sin egen skräckfilmsaffisch eller hälsa på i läskiga labbråttans labb. 

Företagen i Tranemo och Svenljunga kommuner erbjuds utbildningstillfällen 

inom kompetensförsörjning under 2022, 2023 och 2024 

Den 22 november startas utbildningen där Sonja Larsson (Erik Larsson bygg) pratar om 

arbetsplatskurage. Efter det inspireras företag med modellen ”Ariuba-modellen” med syfte 

att få flera attraktivare arbetsgivare och därigenom möjligheten att locka ny kompetens. 

Inbjudan finns på kommunens sociala medier. Detta är en samverkan mellan Tranemo och 

Svenljunga kommuner, Tillväxt Tranemo, Företagarna Svenljunga Tranemo och lokala 

banker.  

Digital satsning på biblioteket  

Det pågår på flera plan en digital satsning på biblioteket. Genom projektmedel från Kulturrådet 

kommer kompetenshöjande insatser för personalen ske under 2023. Dessutom kommer satsningar att 

genomföras på digital delaktighet för våra användare genom exempelvis en ”läsapp”. Även 

workshops kommer hållas med SPF och Tranängskolan med fokus på ”digitala verktyg och tjänster”.  

Ökat intresse för villatomter i Länghem 

Vi märker av ett ökat intresse för Länghem när det gäller villatomter men också från 

byggherrar för byggnation av flerbostadshus. Vi har även sålt tomter för industrimark. 

Detaljplanering av nya bostäder kommer att påbörjas så fort någon av nuvarande 

detaljplaner i prioritetslistan vunnit laga kraft. Den ökade efterfrågan kan bero på den 

eventuella etableringen av batterifabrik i Lockryd.     

Information i korthet  

• Nät och grindar till hundrastgården i Tranemo har färdigställts under oktober 

månad. Därmed är hundrastgården klar för överlämnande. 

• Framtidsbussen för våra åttor ute på Care of Sweden, Nexans och Svedbergs den 26 

oktober blev en succé! Följ gärna föreningen Tillväxt Tranemos arbete på sociala 

medier.  

• Bygglov för Mejeribacken är inskickat om 45 lägenheter (hyresrätter) från bolaget RE 

Equity. Planerad byggstart är kvartal fyra 2023. Bolaget bygger även i Herrljunga 

samma år och har vunnit en markanvisningstävling i Gislaveds kommun.  
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• Området ”Silverdalen” i Tranemo växer fram. Två nyproduktioner av enbostadshus 

har byggts och tre ytterligare bygglov är på gång i området för bostäder. Samtidigt är 

röjning av dammar beställt. Ett danskt bolag som sedan tidigare visat intresse för 

området är fortsatt intresserade av att bygga bostadsrätter.  

• Bolaget Zephyr har varit på plats i Tranemo och Dalstorp för första skisser om 

vindkraftspark vid Ommaberget/Dalstorp. Inget är ännu bestämt och projektet är i 

sitt startskede.  

• Årets planerade skogsavverkningar är utförda. Samtidigt pågår upphandling av ny 

skogsbruksplan.   

• Tisdag den 1 november sände P1 Kultur ett program inspelat i Tranemo om 

kommunpoetprojektet. Redaktionen har intervjuat olika invånare och 

tjänstepersoner.  

• Granskning av upphandlingsmaterial för bron i Uddebo pågår. Annonsering av 

upphandling sker under vecka 44–45.  

• Renoveringen av Grimsås reningsverk pågår. Startbesked från bygg- och miljö 

Gislaved lämnades den 7 oktober. Arbetet med rivning samt viss byggnation är 

påbörjad och vi inväntar i dagsläget att det tillfälliga reningsverket ska bli färdigt och 

driftsatt.  

• Just nu pågår det sista arbetet med att få upphandlingsunderlaget för rastplatser och 

ny väg vid Kroksjön färdigställt. Beräknad byggstart är i april 2023. 

• Avtalsskrivning pågår med Trafikverket för ombyggnation av Järnvägsleden (infart 

till Centralen i Tranemo) för att få till säkra gångöverfarter mellan bussterminalen 

och ”Centralensidan”. Byggnation förväntas ske under våren 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-07 

Månadsuppföljning September - 2022 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall och ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på 

frågor. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 
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§ 267 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 KS-UPH 2022-10-27 

Status 

Pågående 
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§ 268 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:10, KS/2022:1 

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 2022-10-20 

- Protokoll AU 2022-10-20 

- Protokoll OU 2022-10-20 signerat 

Status 

Pågående 
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§ 269 Övriga protokoll TFAB/2022:1, TUAB/2022:1 

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 TFAB 2022-10-04 + Samråd signerat 

- Protokoll TUAB 2022-09-27 signerat 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo 


Tid   13:00 – 15:00  


 


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) 


Gunilla Blomgren (L), ers. 


Per Simonson (Kd) 


Erica Grönesjö (V) 


Torbjörn Edgren (C) 


Cecilia Lööf (C) 


Kathleen Wireklev (M) §§254-257, §§259-269 


Stephan Bergman (M) §§254-257, §§259-269 


Ulf Nyberg (M), ers. 


Leif Gustavsson (S), ers. §258 


ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. §258 


    


Icke tjänstgörande ersättare  


Leif Gustavsson (S) 


Bo Haarala (S) 


Göran Björk (S) 


Rikard Strömberg (S) 


ChrisTina Yngvesson (Kd) 


 


Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


  Julio Garcia Atterström, sektionschef 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Kajsa Montan, kanslichef 


  Tobias Edoff, planeringschef 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


  Linda Ruergård, HR-chef 


  Henrik Johansson, verksamhetschef 


  Olle Ekberg, mark- och exploateringsingenjör 


 


Paragrafer  § 254-§ 269 


Utses att justera  Cecilia Lööf (C) 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-11-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 


 


 


Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Driton Bilalli (S) 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 


  Cecilia Lööf (C) 


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2022-11-07 


Anslaget under tiden 2022-11-11—2022-12-05 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


 


Underskrift   Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 254 Detaljplan Gudarp 39:1 Ljungsnäs samt begäran om planbesked - 


Tranemo Gudarp 39:1 Ljungsnäs KS/2020:399 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


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


Betong, avtalstid 2 år (24 månader).   


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Tranemo Grus och Betong AB har kontaktat Samhällssektionen i syfte att uppföra ett 


industriområde på fastigheten del av Gudarp 39:1 (enligt planavtal Gudarp 3:39). Området 


är i gällande Översiktsplan Tranemo kommun 2010 utpekat för industriändamål.  


2021-01-28 beslutade Tranemo kommuns allmänna utskott att ge planenheten, Gislaved 


kommun i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten del av Gudarp 39:1. 


Avtalet syftar till att ange förutsättningar för överlåtelse av mark för iordningställande av 


industriområde och därmed jämförligt ändamål till bolaget. Markanvisningsavtalet innebär 


endast att förutsättning om att överlåtelse av fastigheten kan hända i framtiden. 


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


del av Gudarp 39:1 om ca 109 500 kvm. Bestämt pris är 35kr/kvm vilket resulterar i en 


slutsumma om 3 832 500kr. Priset avser enbart råmark med tuffa markförhållanden och 


kostsamma utredningar vilka samtliga bekostas av bolaget.  


 


Området består av naturmark, berg, skog, äng och betesmark. Bolaget har för avsikt att 


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


för området. Syftet med markförvärvet är att möjliggöra för fler företag att etablera sig i 


Tranemo samt att säkerställa Bolagets möjligheter att växa. 


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


Barnkonventionen  


Denna markanvisning har ytterst liten påverkan på barnkonventionen då det rör sig om ett 


industriområde som ligger utanför samhället där det saknas naturliga anledningar för barn 


att vistas. 
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Ekonomisk påverkan 


Detta är ett mycket bra tillfälle att få attraktiv industrimark detaljplanerad. Detaljplanen 


bekostas av uppdragsgivaren som har för avsikt att förvärva ca hälften av den ytan som 


planeras som J (industri) av Tranemo Kommun. Den andra halvan som detaljplaneras som J 


(industri) äger Tranemo Kommun rätt att avyttra enligt egna önskemål. Detaljplanerad mark 


har ett högre värde än råmark vilket innebär att ytan som Tranemo Grus och Betong ej 


förvärvar får en direkt värdeökning. 


Tecknandet av markanvisningsavtalet ger en handpenning om 50 000kr från Tranemo Grus 


och Betong, vilket tillfaller Tranemo kommun vid eventuell återgång.  


Tranemo Kommun kommer att behöva bekosta infrastruktur till fastigheterna. Denna 


kostnad kommer att uppskattas för att sedan vävas in i pris vid försäljning av mark. Faktura 


för VA debiteras när den nya fastighetsägaren tillträder. 


Beslutsunderlag 


AU §150, 2022-10-20 


Tjänsteskrivelse 2022-09-12 


Markanvisningsavtal del av Gudarp 39.1 


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


Bilaga 2, Preliminär detaljplan 


Föredragning och debatt 


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


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Planenheten i Gislaved 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 255 Uppföljning Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 


KS/2022:236 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


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


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Bygg- och miljönämnden Gislaved och Tranemo presenterar i uppföljning 1 2022 för den 


gemensamma nämnden att verksamheten fungerar bra trots olika typer av utmaningar. Av 


den sammantagna bedömningen i uppföljningen framgår det att det fortfarande är ”svårt att 


hitta rätt kompetens och erfarenhet för att komplettera personalgruppen. Osäkerheten i 


omvärlden innebär en utmaning för den ekonomiska prognosen. Pandemin försvårat 


planeringen av verksamheten. Nämnden har trots detta en god kontroll över ekonomi och 


verksamheten. Faktorer som bidrar till detta är ett stort engagemang från medarbetare och 


gott samarbete med övriga förvaltningar och stödfunktioner. Grunduppdraget beräknas 


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


Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsanalytiskt perspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §45, 2022-10-04 


Tjänsteskrivelse 2022-09-06 


Nämndbeslut uppföljning 1- 2022 Bygg och miljönämnden BM 2022.7 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 256 Regler för vägbidrag KS/2021:605 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar reviderade regler för vägbidrag 


• Budgeten för vägbidrag ska årligen räknas upp enligt samma principer som 


budgetramarna 


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 


Kommunstyrelsen gav 2021-02-22 förvaltningen i uppdrag att se över regelverket kring 


iståndsättningsbidraget. Då detta bidrag ingår i Tranemo kommuns regler för vägbidrag som 


antogs 1993 har förvaltningen valt att se över hela regelverket kring vägbidrag till enskilda 


vägar. 


Ärendet återremitterades av AU 2022-08-25 för vidare handläggning. Bland annat för att 


komplettera med information om hur eventuella vägföreningar som idag ligger inom 


detaljplanelagt område ska hanteras samt att besluta hur budgeten för ändamålet ska räknas 


upp årligen. 


Regelverket är kompletterat med information dels om att vägföreningar där kommunalt 


huvudmannaskap råder inte kan få bidrag och dels med information hur den årliga 


budgeten hanteras. 


Ärendet 


Under flera år har kommunens kostnader för vägbidrag dragit över budget. Detta beror på 


att nuvarande regler för kommunalt vägbidrag i stor utsträckning baseras procentuellt på 


Trafikverkets budget för statliga vägbidrag. Detta gör att kommunen inte har rådighet över 


budgeten för kommunala vägbidrag. Utöver detta så är nivån på ersättningen till enskilda 


vägar utan statligt vägbidrag ganska lågt satt i nuvarande regler. Iståndsättningsbidraget 


baseras också procentuellt på Trafikverkets bidragsnivå.  


I de nya reglerna får kommunen rådighet över budgeten för de kommunala vägbidragen. 


Dessutom likställs bidragsnivån mellan enskilda vägar med statligt vägbidrag och enskilda 


vägar utan statligt vägbidrag. Iståndsättningsbidraget tas bort baserat på generellt få 


ansökningar och att Trafikverket ger stora bidrag till denna typ av åtgärder. 


I arbetet med de nya reglerna har jämförelser gjorts mellan Bollebygd, Mark, Svenljunga, 


Ulricehamn och Gislaved.  
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Barnkonventionen  


Vägbidrag skapar förutsättningar för vägföreningarna att hålla en högre standard på sina 


vägar vilket inverkar positivt på trafiksäkerheten och på så vis skapar säkrare vägar för barn.  


Ekonomisk påverkan 


Budget för vägbidragen 2023 är 1 546 000 kr vilket är i samma nivå som 2022. Budgeten 


räknas årligen upp enligt samma principer som budgetramarna. 


Beslutsunderlag 


AU §146, 2022-10-04 


Tjänsteskrivelse om regler för vägbidrag efter återremittering 2022-09-14 


AU§118 Regler för vägbidrag 


Kommunstyrelsens beslut 2021-02-22 § 26 


Regler för vägbidrag – reviderad version 


Regler för kommunens vägbidrag 1993-01-01 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Författningssamlingen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 257 Uppföljningsrapport internkontroll 2022 KS/2022:453 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner uppföljningsrapport för internkontroll 2022.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, 


att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt 


utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 


verksamhetsutvecklingen i kommunen. 


Identifiering av risker och planering av interna kontroller sker i den såkallade planerings- 


och uppföljningsprocessen. Under planeringsprocessen inför 2022 har det varit möjligt för 


samtliga organisatoriska nivåer (från enhet till kommun) att föreslå risker till 


internkontrollplanen när verksamhetsplaneringen genomfördes hösten 2021.   


Kommunstyrelsens roll och ansvar 


Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, 


styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen 


ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten 


som senare ligger till grund för planering av kontroller.  


Gruppövning av kommunstyrelsen 17 januari 2022 


Kommunstyrelsen genomförde 2022-01-17 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. 


Riskbedömningen utgick från två frågeställningar.  


Fråga 1: Ska alla förvaltningens föreslagna risker med till internkontrollplanen?  


Fråga 2: Finns det någon sannolikhet/konsekvens grupperna bedömer annorlunda jämfört 


med förvaltningens bedömning?  


Kommunstyrelsens bedömning var att samtliga föreslagna risker skulle med till 


internkontrollen. Utöver inspel från gruppövningen uppkom frågor kring andra risker än de 


som arbetats fram av förvaltningen i planeringsprocessen inför år 2022. Det renderade i att 


de två riskerna om ”hot om väpnat våld mot kommunen” och ”sabotage mot 


dricksvattenanläggning” adderades till internkontrollplanen 2022.  


De nio riskerna i internkontrollplanen för 2022 är följande:  
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1. Dålig efterlevnad av styrmodell  


2. Återhållsam digital service/utveckling  


3. Rekryteringssvårigheter  


4. Avtalstrohet  


5. Brister i hantering av investeringsprojekt (upphandling, avtal och dokumentation) 


6. För få elever väljer Tranemo gymnasieskola 


7. Dålig samordning kopplat till tillväxt 


8. Att vi inte agerar eller agerar fel vid hot om väpnat våld mot kommunen 


9. Sabotage mot dricksvattenanläggning. 


Uppföljning av kontroller  


Vid uppföljning av de nio identifierade riskerna har sammanlagt sex kontroller utförts. För 


de tre risker där kontroll inte genomförts har istället åtgärder genomförts direkt alternativt 


har åtgärdsplan skapats. Anledningen har varit att risken kunnat bekräftas utan att kontroll 


behövt genomföras. 


För tre av riskerna har åtgärd inte skapats. Detta beror på att avvikelse inte funnits, 


alternativt att avvikelsen varit obetydlig. De återstående sex riskerna har avvikelse hittats. 


Dessa är åtgärdade eller har fått åtgärdsplan. 


Vid analys av kontrollerna kan vi konstatera att flera av riskerna har visat på brister vilket i 


sin tur har genererat initiativ för att åtgärda bristerna. Exempel på detta är sabotage mot 


dricksvattenanläggning där en arbetsgrupp är bildad med uppdrag att genomlysa hur robust 


vår organisation är för att motstå alt. begränsa ett sabotage. Samma sak gäller den 


identifierade risker avseende att vi inte agerar alternativt agerar fel vid hot om väpnat våld 


mot kommunen. Här återfinns ett arbete uppstartat som inledningsvis riktar in sig på 


kunskapshöjande och proaktiva åtgärder riktat mot skolan inom det som kallas för PDV 


(pågående dödligt våld).  


Utöver dessa kan vi konstatera att ytterligare flera goda initiativ tagits gällande genomförda 


åtgärder. Några exempel på det handlar om skapandet av så kallade lotscafé riktat mot både 


företag och föreningar i syfte att samordna oss än bättre med dessa parter. Andra exempel på 


åtgärder som bedöms ha god effekt är ett mer professionellt marknadsföringsarbete på 


Tranemo gymnasieskola, där vi med både internt och externt stöd genomfört en mer 


strategisk och genomtänkt marknadsföring. Glädjande ser vi att andelen förstahandssökande 


elever från Tranängskolan 7–9 har ökat till Tranemo gymnasieskola för läsåret 2022–2023. 
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Vid översyn av investeringsprojekt, där vi kontrollerat hur väl vi använder oss av 


avtalsleverantörer när vi genomför våra investeringar, ser vi att avtalsleverantörer används i 


hög utsträckning för kostnader 2022 vilket är positivt. När det gäller ombyggnation av 


Grimsås skola visar kontrollen att det i stor utsträckning är avtalsleverantörer som använts 


för att utföra byggnationen och att de otillåtna kostnader där kommunen inte varit trogen 


sina avtalsleverantörer skett under åren 2017–2019. Liknande utfall ger kontrollen av 


ombyggnationen av Västergården. De kostnader som kontrollerats avseende år 2022 är 


korrekta och kan härledas främst till advokatkostnader kopplat till icke-funktionellt 


brandskydd från byggentreprenörens sida. De ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-


kostnader) som rapporterades i föregående års uppföljning återfinns alltså inte år 2022. 


Utfallet av ovanstående kontroller ger därmed en indikation på att de rutiner och 


kontrollfunktioner i vår hantering av investeringsprojekt gett önskad effekt. 


Slutligen gällande kontrollen av investeringsprojekt kan konstateras att avtalsleverantörer 


använts i hög utsträckning gällande renovering av Moavägen och vid anläggning av 


konstgräsplan. Noterbart, i enlighet med omfördelning av budget i samband med 


delårsbokslutet, är att de huvudsakliga kostnaderna för renovering av Moavägen genomförts 


på Västergården och inte Moavägen. 


Barnkonventionen  


Uppföljningsrapporten för internkontroll 2022 har i sig ingen påverkan ur ett 


barnrättsperspektiv. Däremot finns risker i internkontrollplanen som, om de inträffar, skulle 


få påverkan på barn. De handlar bland annat om att vi inte agerar eller agerar fel vid hot om 


väpnat våld mot exempelvis en skola eller att för få elever från Tranängskolan 7–9 väljer 


Tranemo gymnasieskola. Glädjande kan vi vid översyn av åtgärder för ovanstående två 


punkter konstatera att arbete är uppstartat med fokus på kunskapshöjande och proaktiva 


insatser inom skolan för att kunna hantera det som kallas PDV (pågående dödligt våld). Vi 


ser också att ett mer professionellt marknadsföringsarbete på Tranemo gymnasieskola, där vi 


med både internt och externt stöd genomfört en mer strategisk och genomtänkt 


marknadsföring vilket lett till att andelen förstahandssökande elever från Tranängskolan 7–9 


har ökat till Tranemo gymnasieskola för läsåret 2022–2023. 


Ekonomisk påverkan 


Uppföljningsrapporten har ingen ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Uppföljningsrapporten har ingen påverkan ur ett jämställdhets eller rättighetsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 


AU §149, 2022-10-20 


Tjänsteskrivelse 2022-10-04 


Uppföljningsrapport internkontroll 2022 


Föredragning och debatt 


Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 258 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst i Tranemo - 


SÄRF KS/2022:91 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avslår framställan. 


• Tranemo kommun ställer sig i grunden positiv till fortsatt diskussion om en ny 


brandstation.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Stephan Bergman (M) och Kathleen Wireklev (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i 


handläggningen av ärendet. 


Leif Gustavsson (S) och ChrisTina Yngvesson (Kd) ersätter.  


Ärendet 


Bakgrund 


På SÄRF:s direktionens sammanträde den 28 januari 2022 beslutas om att inkomma med en 


framställan till Tranemo kommun om en framtida brandstation. Förvaltningen beredde 


ärendet och föreslog vid kommunstyrelsens sammanträden den 29 augusti 2022 att avslå 


framställan mot bakgrund av att bedömningen var att det inte fanns ett behov av en ny 


brandstation i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens beslut vid sammanträdet den 29 


augusti 2022 var att återremittera ärendet till förvaltningen som också gavs i uppdrag att 


bereda ärendet ytterligare i samverkan med SÄRF. 


Dialog med SÄRF 


Den 22 september 2022 bjöds förbundsdirektör samt räddningschef från SÄRF in till dialog 


med kommunstyrelsens presidie, Tranemo kommuns representanter i SÄRF:s direktion och 


utvalda tjänstepersoner. Under mötet diskuterades behov och möjligheter med en ny 


brandstation i Tranemo kommun.  


Slutsats  


Utifrån framställan om ny brandstation och dialogen som beskrivs ovan ställer sig i grunden 


Tranemo kommun positiva till fortsatta diskussioner om en ny brandstation i kommunen. 


Först efter att förbundets professionella bedömning, som bör vila på en väl förankrad vision 


om framtiden för hela förbundet och dess medlemskommuner är framarbetad, kan 
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välgrundade beslut avseende placering av nya brandstationer fattas utifrån ett 


förbundsperspektiv.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- eller rättighetsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-10-04 


Protokollsutdrag §11 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst Tranemo 


KS §192 Framställan om lokalbehov för räddningstjänst i Tranemo - SÄRF 


Föredragning och debatt 


Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut  


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att komplettera beslutet med ”Tranemo 


kommun ställer sig i grunden positiv till fortsatt diskussion om en ny brandstation. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


SÄRF 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 259 Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 


KS/2022:216 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen antas 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Robin Kaas (V) har lämnat en motion angående mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 


arbete som remitterades till förvaltningen för beredning 2022-05-09. 


Förslagsställaren anser att Tranemo kommun ska se över arbetet med de nationella 


minoriteterna och ta fram mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete. Enligt lagen 


(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har Sverige fem så kallade 


nationella minoriteter. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sverige 


har enligt samma lag fem minoritetsspråk; dessa är jiddisch, romani chib, samiska, finska och 


meänkieli. Dessa fem nationella minoriteter och fem nationella minoritetsspråk är enligt 


minoritetslagen en del av det svenska kulturarvet och medlemmar av dessa minoriteter ska 


bland annat ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur. Minoriteterna ska också ges 


möjlighet att påverka i frågor som rör dem, och barns rättigheter till sitt språk och sin kultur 


är särskilt viktiga. 


Förvaltningen var i kontakt med Robin Kaas  2022-10-05 för att ge motionären tillfälle att 


utveckla sitt förslag. 


I Tranemo kommun finns inga sådana här mål, trots att exempelvis kommunen i sin 


nutidshistoria haft en omfattande arbetskraftsinvandring från Finland och att många av 


kommunens invånare pratar finska som sitt modersmål. Av den anledningen föreslår 


förvaltningen att motionen ska antas. 


Barnkonventionen  


Ett antagande av motionen skulle innebära positiva aspekter för barn eftersom mål och 


riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete skulle innebära större möjligheter för barn att påverka 


i frågor som rör dem, rättigheter till sitt språk och sin kultur som är särskilt viktigt enligt 


lagen.  
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Jämställdhet- och rättighetsanalys  


Ärendet gör ingen skillnad i om det är män, kvinnor, pojkar eller flickor som är berörda, 


därför finns det inga planerade åtgärder för att korrigera oskäliga skillnader.  


Ekonomisk påverkan 


Motionssvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan. Det har inte utretts vad eventuella 


kostnader kommer att bli i verksamheterna vid implementering av de mål och riktlinjer som 


motionen avser ska tas fram.  


Förslag till beslut på sammanträdet 


2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Rosé Torkelsson (S) yrkar bifall till allmänna 


utskottets förslag. 


Beslutsunderlag 


AU §148, 2022-10-20 


Svar på motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 


Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-09 § 73 om inkomna motioner och medborgarförslag 


Motion om mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (V) 


Beslutet skickas till 


Robin Kaas (V)    


Servicesektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 260 Sammanträdestider 2023 KS/2022:372 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner förslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023. 


Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige beslutar 


• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2023. Vid arbetet med att ta 


fram sammanträdestider har den vertikala dialogen, budgetprocessen, lovdagar samt 


kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 §17 ”Från ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens 


och kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.” tagits i beaktande.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §147, 2022-10-20 


Tjänsteskrivelse 2022-09-19 


Sammanträdestider 2023 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Samtliga kommunala bolag 


Gruppledare 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Sammanträdestider 2023 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-11-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 20 


 


§ 261 Medborgarförslag om ung resurs KS/2022:299 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget anses besvarat. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Den insats som förslagsställaren föreslår ska införas, finns redan etablerad i kommunen och 


utförs av arbetsmarknadsenheten.  


Sammanfattning av ärendet 


Love Andersson har lämnat ett medborgaförslag om att införa ung resurs och erbjuda det till 


unga som faller under det kommunala aktivitetsansvaret eller går på försörjningsstöd i syfte 


att underlätta för dem att med stöd komma in på utbildning eller arbetsmarknaden. 


Föreslagen insats finns redan etablerad i Tranemo kommun. Arbetsmarknadsenheten 


erbjuder en verksamhet för ovan nämnda målgrupp. Där får unga via coachning, stöd i att ta 


sig ut i utbildning eller arbete.  


Ärendet 


Love Andersson har 2022-06-07 lämnat ett medborgarförslag om ung resurs. 


Förslagsställaren anser att Tranemo behöver bli en mer attraktiv kommun för barn och unga, 


om vi vill behålla dessa grupper i kommunen. För att en kommun ska kunna vara attraktiv 


för just barn och unga krävs olika åtgärder.  


I till exempel Vänersborgs kommun finns en verksamhet som heter “Ung resurs”, där man 


arbetar för att underlätta för ungdomar i kommunen att kunna komma in på 


arbetsmarknaden. Detta gör man genom att när man blir inskriven i “Ung resurs” planeras 


det olika aktiviteter och insatser som man kan ta del av för att i framtiden kunna välja att 


studera vidare eller kunna uppnå egen försörjning. Detta erbjuds de ungdomar som går på 


försörjningsstöd eller faller under det kommunala aktivitetsansvaret. 


Förslagsställaren föreslår därför att: 


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


kommun. 


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-09-13 för att ge honom tillfälle att 


utveckla sitt förslag. Love hade inget mer att tillägga. 


 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-11-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 21 


 


Tranemo och Svenljunga kommun har en gemensam arbetsmarknadsenhet. En av 


målgrupperna som arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till är unga som har 


försörjningsstöd eller ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Utifrån behov skapas 


kontakt med coacher från arbetsmarknadsenheten, studie- och yrkesvägledare, personligt 


ombud, arbetsgivare eller utbildningsplats. Vägledning och coachning ges individuellt eller i 


grupp för att stödja individen i sina planer för att komma ut i utbildning eller arbete. Unga 


kan även få hjälp med kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Varje 


individ möts utifrån sina villkor. Samverkan sker bl.a. med socialtjänst, arbetsförmedling och 


skola, vilka även är de som remitterar de unga till arbetsmarknadsenheten. 


Utifrån ovanstående görs bedömningen att det som förslagsställaren föreslår ska införas 


redan finns i kommunen och utförs av arbetsmarknadsenheten. Medborgaförslaget avslås 


därför.  


Barnkonventionen  


Insatser riktade till unga genom arbetsmarknadsåtgärder bedöms vara positivt ur ett 


barnrättsperspektiv och berör bl.a. nedan artiklar: 


Artikel 3 – barnets bästa  


Artikel 6 – varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.  


Jämställdhet- och rättighetsanalys  


Ur ett jämställt perspektiv så bedöms insatsen som redan är etablerad ha en positiv inverkan 


både på kvinnor och män. Detta utifrån att verksamheten möter både tjejer och killars 


individuella behov. Ett av Tranemo kommuns mål är att ohälsotalet bland kvinnor och män 


ska vara det lägsta i Sjuhärad. Sysselsättning och känsla av en meningsfull vardag och 


sammanhang påverkar hälsan positivt oavsett kön. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan då etablerad verksamhet ryms inom befintlig 


budget. 


Beslutsunderlag 


OU §99, 2022-10-20 


Tjänsteskrivelse – medborgarförslag om ung resurs 2022-09-02 


Medborgarförslag om ung resurs 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på ändra beslutet till att medborgarförslaget ska 


anses besvarat. 
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Beslutsgång 


Ordförande ställer omsorgsutskottets förslag mot Haglunds (C) yrkande och finner att 


kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) yrkande. 


Beslutet skickas till 


Love Andersson 


Omsorgssektionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 262 Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024; 


kvalitetsregister, brukarundersökningar och kunskapsstyrningssystem 


KS/2022:306 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar rekommendationen om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 


kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 
 


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 


Att vara med och finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten 


bedöms vara positivt för kommunens verksamheter inom området. Nationell samordning av 


viktig kunskap i förhållande till de lagkrav som finns underlättar för kommunerna att svara 


upp mot lagkraven på ett mer enhetligt sätt och möta brukarnas behov evidensbaserat samt 


adekvat.  


Sammanfattning av ärendet 


Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade 2018:  


- Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar 


för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 


kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. 


Finansieringen gäller för fyra år (2020 - 2023).  


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 10 juni 2022 beslutat  


att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 


system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 


Omsorgssektionen instämmer i SKR:s slutsatser och ställer sig bakom denna 


rekommendation. 


Ärendet 


Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade 2018:  


- Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar 


för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 


kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. 


Finansieringen gäller för fyra år (2020 - 2023).  
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- Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift.  


- Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och organisering permanentas, 


där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  


Genom att gemensamt finansiera, utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 


kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet säkerställs viktiga förutsättningar för att kunna 


tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst och kommunal hälso- 


och sjukvård av hög kvalitet. 


Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna: 


- Kunskapsstöd  


- Uppföljning och analys  


- Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap  


En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för:  


- tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas.  


- möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa - genom 


användning av t.ex. kvalitetsregister, brukarundersökningar och gemensamma 


variabler för uppföljning.  


- brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar.  


- att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar utifrån den 


kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och resultat.  


Nationella insatser utgår ifrån områden där det finns gemensamma utmaningar och där det 


bedöms troligt att gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 


evidensbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 


I arbetet med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet efter 2023, har 


slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024 


så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. 


Ytterligare skäl till förslag om förlängning av nuvarande rekommendation är 


konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för det långsiktiga 


arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets 


val, och den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området 


kunskapsstyrning.  


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 10 juni 2022 beslutat  
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att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 


system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 


Omsorgssektionen instämmer i SKR:s slutsatser och ställer sig bakom denna 


rekommendation.  


Barnkonventionen  


Genom att gemensamt finansiera, utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 


kunskapsstyrning ges viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 


uppföljning och nationell samordning. Det i sin tur är positivt ur ett barnrättsperspektiv då 


stödet som ges till barn och unga blir än mer evidensbaserat. Detta i enlighet med artiklarna 


2, 3, 6 och 12.  


Ekonomisk påverkan 


Den ekonomiska påverkan som tillkommer i och med föreslaget beslut ligger inom ramen 


för planerad budget. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Nationella insatser utgår ifrån områden där det finns gemensamma utmaningar och där det 


bedöms troligt att gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 


evidensbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Finansieringen av 


gemensamt stöd för kunskapsstyrning ligger i linje med flera av Tranemo kommuns 


jämställdhetsmål. Bl.a. att varje sektion ska agera för att garantera likvärdig behandling, 


oavsett kön och att alla anställda i Tranemo kommun ska bidra till en jämställd verksamhet.  


Beslutsunderlag 


OU §100, 2022-10-20 


Tjänsteskrivelse 2022-09-08 


Meddelande 12/2022 – Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 - SKR 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 263 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun. KS/2021:84 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastslår läsårstider för läsåret 2022/2023 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och 


studiedagar för läsåret 2022/2023 - 220930”.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


På grund av att Skolverket sent gjort en justering av provdag för grundskolans Nationella 


prov behöver den 21 april vara en skoldag. Efter beslut i rektorsgruppen flyttas 


grundskolans studiedag från den 21 april tillbaka till den 17 maj och gymnasiets studiedag 


den 21 april ändras till den 8 maj. 


Barnkonventionen  


Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och 


tillgänglig för alla 


Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


En jämställdhets- och rättighetsanalys har speglats mot Tranemo kommuns nuvarande mål 


utefter CEMR-deklarationen, antagen KF 2012-05-28: 


Mål 1 Hälsa 


Mål 2 Barn och ungas uppväxt 


Mål 3 Kommunen som tjänsteleverantör 


Mål 4 Samverkan mellan kommunens alla aktörer 


Mål 5 Jämställd arbetsgivare 


Mål 6 Demokrati och förvaltning 


Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan på uppfyllandet av målen ovan 
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Beslutsunderlag 


LU §53, 2022-10-20 


Tjänsteskrivelse 2022-09-30 


Läsårstider, lov och studiedagar för läsåret 2022/2023 - 220930 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutas 
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§ 264 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 fem anmälningar som inkommit sedan förra 


utskottsmötet.  


Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-09-14—2022-10-13 


Skolform  Utsatt 


barn/elev 


 Inblandade  Typ av 


kränknin


g 


 Diskriminerings-


grund 


 


Grundskola 


7-9 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojkar 


1 Psykisk/


Muntlig 


1 Nej 0 


Grundskola 


7-9 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojkar 


2 Psykisk/


Muntlig 


1 Ja 2 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojkar 


2 Fysiskt 1 Nej 0 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojkar 


3 Fysiskt 1 Nej 0 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-11-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 29 


 


Gymnasiet 1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojkar 


2 Fysiskt 1 Nej 0 


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  


2022-09-14—2022-10-13 


Diskrimineringsgrunder 1 


Kön 1 


Könsöverskridande identitet  


Etnicitet 1 


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 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


I ärendet 2022-09-14 – 2022-10-13 så är det 2 pojkar och 3 flickor som blivit utsatta för 


kränkningar. I de fall där pojkar varit utsatta för kränkningar så handlar det om endast 


fysiska kränkningar. När det kommer till de tre fall gällande flickor så är två av fallen pojkar 


som utsatt flickor för psykiska och muntliga kränkningar och ett av fallen en flicka som 


utsatts av fysiska kränkningar av pojkar.  


Beslutsunderlag 


LU §55, 2022-10-20 


Tjänsteskrivelse 2022-10-13 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 
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§ 265 Domar KS/2022:8 


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 


Följande domar delges kommunstyrelsen; 


- Dom Borås Tingsrätt 


Dom 2022-10-11 


Mål nr T 3188-21 


- Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2022-10-03 


Mål nr 4393-22 


Status 


Pågående 
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§ 266 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 


Julklapp  


Kommunens anställda får i december ett presentkort att använda lokalt i Tranemo som tack 


för verksamhetsåret 2022. Presentkortet är upphandlat och belopp varierar beroende på 


anställningsform från 200 kr för timanställda till 500 kr för tillsvidareanställda.  


Ukraina 


Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår 


till fyra personer. Det är samma antal som vid föregående kommunstyrelsesammanträde. I 


dagsläget vet vi att två ytterligare personer kommer till kommunen under november månad.  


En vecka fri från våld (vecka 47) 


Veckan är ett årligt återkommande initiativ som nationellt leds av Unizon och MÄN, med 


stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. 


Syftet är att uppmärksamma hur våld kan förebyggas och hur vi enskilt och tillsammans kan 


bidra till en förändring för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  


• I Tranemo kommun kommer vi uppmärksamma veckan genom att: 


• I STT lägga ut en text om vad våld i nära relation är och var man kan söka stöd.  


• Lägga ut information i våra sociala medier  


• Sända konferensen Prevention – Makt, ledarskap och ansvar. Här finns möjlighet för 


anställda och politiker att komma och titta.  


• Högstadiet har bjudit in Tjejjouren.  


• Materialet Svartsjuka är inte romantiskt skickas ut till fritidsledare, fältare och 


skolkuratorer för att spridas på arenor där ungdomar befinner sig. 


• Affischer kommer sättas upp i kommunen.  
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Konferensen Prevention – Makt, ledarskap och ansvar sänds 25 november i biografen. Den 


lägger fokus på hur ledning och chefsstöd kan möjliggöra långsiktighet i det förebyggande 


arbetet. bl.a. kommer en föreläsning ges om hur politiker kan ta ansvar för ett systematisk 


våldspreventivt arbete i en kommunal kontext.  


Initiativ från boende i Länghem för ökad trygghet  


Boende i Länghem har tagit initiativ för att öka tryggheten för barn och unga efter skoltid 


genom grannsamverkansvandring i samhället mellan klockan 14.30-18.00. Detta bidrar även 


till ökad trygghet för alla boende. I slutet av oktober hade trygghetssamordnare och 


kommunpoliserna informationsträff med de boende i orten.  


Brandskyddstillsyn i Forumhuset  


Räddningstjänsten utförde en tillsyn på Forumhuset i Tranemo i oktober 2021. 


Räddningstjänstens bedömning var att brandskyddet i byggnaden inte var tillräckligt för att 


anses vara skäligt i enlighet med lagen om skydd mot olyckor och beslutade därför om 


förelägganden på totalt 18 punkter.  


Uppföljning av tillsynen genomfördes den 1 november 2022 och där kan vi glädjande 


konstatera att nästan samtliga punkter är godkända och klara. Det kvarstår enbart någon 


mindre åtgärd som ska genomföras inom närtid. Genom förvaltningens arbete med 


åtgärderna har brandskyddet i huset stärkts betydligt, både gällande de tekniska 


installationerna och det såkallade systematiska brandskyddsarbetet.  


Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma  


Det tidigare antagna medborgarförslaget om vindskydd till Ölsremma är på väg att 


verkställas. Vindskyddet har färdigställts av Byggprogrammet på Tranemo Gymnasieskola 


och ska nu transporteras till Ölsremma. 


Medel från tillväxtverket till ”destination Isaberg” 


Destination Isaberg har fått medel från Tillväxtverket på ca 900 000 kronor för att binda 


ihop Gislaved, Gnosjö och Tranemos cykelleder. För Tranemos del innebär det i första steget 


att en spårcentral kommer upprättas i Grimsås vid ” IKO stugan” med MTB-cykelled till 


Hestra/Isamon.  


Inom ramen för kommunens LONA projekt tittar vi även på en grusad del för vanliga 


motionärer/pendlare som tidigare diskuterats som önskemål från Grimsås Samhällsförening. 


Planen är även att cykelleden Ulricehamn-Isaberg ska kopplas ihop med spårcentralen i 


Grimås. Diskussioner förs med IKO Fritid om att anpassa ”IKO-stugan” för ändamålet. 
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Göteborg Film Festival Prisma 2022 


Årets festival är en fullspäckad filmfest där hela familjen får möjlighet att möta spännande berättelser 


från hela världen som visas på biografen i Tranemo. Årets tema är skräck och under tre dagar fylls 


bion i Tranemo med läskiga filmer och rysliga upptåg. Här har även barnen haft möjligheten att 


animera sin egen skräckfilm, skapa sin egen skräckfilmsaffisch eller hälsa på i läskiga labbråttans labb. 


Företagen i Tranemo och Svenljunga kommuner erbjuds utbildningstillfällen 


inom kompetensförsörjning under 2022, 2023 och 2024 


Den 22 november startas utbildningen där Sonja Larsson (Erik Larsson bygg) pratar om 


arbetsplatskurage. Efter det inspireras företag med modellen ”Ariuba-modellen” med syfte 


att få flera attraktivare arbetsgivare och därigenom möjligheten att locka ny kompetens. 


Inbjudan finns på kommunens sociala medier. Detta är en samverkan mellan Tranemo och 


Svenljunga kommuner, Tillväxt Tranemo, Företagarna Svenljunga Tranemo och lokala 


banker.  


Digital satsning på biblioteket  


Det pågår på flera plan en digital satsning på biblioteket. Genom projektmedel från Kulturrådet 


kommer kompetenshöjande insatser för personalen ske under 2023. Dessutom kommer satsningar att 


genomföras på digital delaktighet för våra användare genom exempelvis en ”läsapp”. Även 


workshops kommer hållas med SPF och Tranängskolan med fokus på ”digitala verktyg och tjänster”.  


Ökat intresse för villatomter i Länghem 


Vi märker av ett ökat intresse för Länghem när det gäller villatomter men också från 


byggherrar för byggnation av flerbostadshus. Vi har även sålt tomter för industrimark. 


Detaljplanering av nya bostäder kommer att påbörjas så fort någon av nuvarande 


detaljplaner i prioritetslistan vunnit laga kraft. Den ökade efterfrågan kan bero på den 


eventuella etableringen av batterifabrik i Lockryd.     


Information i korthet  


• Nät och grindar till hundrastgården i Tranemo har färdigställts under oktober 


månad. Därmed är hundrastgården klar för överlämnande. 


• Framtidsbussen för våra åttor ute på Care of Sweden, Nexans och Svedbergs den 26 


oktober blev en succé! Följ gärna föreningen Tillväxt Tranemos arbete på sociala 


medier.  


• Bygglov för Mejeribacken är inskickat om 45 lägenheter (hyresrätter) från bolaget RE 


Equity. Planerad byggstart är kvartal fyra 2023. Bolaget bygger även i Herrljunga 


samma år och har vunnit en markanvisningstävling i Gislaveds kommun.  
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• Området ”Silverdalen” i Tranemo växer fram. Två nyproduktioner av enbostadshus 


har byggts och tre ytterligare bygglov är på gång i området för bostäder. Samtidigt är 


röjning av dammar beställt. Ett danskt bolag som sedan tidigare visat intresse för 


området är fortsatt intresserade av att bygga bostadsrätter.  


• Bolaget Zephyr har varit på plats i Tranemo och Dalstorp för första skisser om 


vindkraftspark vid Ommaberget/Dalstorp. Inget är ännu bestämt och projektet är i 


sitt startskede.  


• Årets planerade skogsavverkningar är utförda. Samtidigt pågår upphandling av ny 


skogsbruksplan.   


• Tisdag den 1 november sände P1 Kultur ett program inspelat i Tranemo om 


kommunpoetprojektet. Redaktionen har intervjuat olika invånare och 


tjänstepersoner.  


• Granskning av upphandlingsmaterial för bron i Uddebo pågår. Annonsering av 


upphandling sker under vecka 44–45.  


• Renoveringen av Grimsås reningsverk pågår. Startbesked från bygg- och miljö 


Gislaved lämnades den 7 oktober. Arbetet med rivning samt viss byggnation är 


påbörjad och vi inväntar i dagsläget att det tillfälliga reningsverket ska bli färdigt och 


driftsatt.  


• Just nu pågår det sista arbetet med att få upphandlingsunderlaget för rastplatser och 


ny väg vid Kroksjön färdigställt. Beräknad byggstart är i april 2023. 


• Avtalsskrivning pågår med Trafikverket för ombyggnation av Järnvägsleden (infart 


till Centralen i Tranemo) för att få till säkra gångöverfarter mellan bussterminalen 


och ”Centralensidan”. Byggnation förväntas ske under våren 2023. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-11-07 


Månadsuppföljning September - 2022 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall och ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på 


frågor. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-11-07 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 36 


 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 
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§ 267 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 KS-UPH 2022-10-27 


Status 


Pågående 
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§ 268 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:10, KS/2022:1 


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 2022-10-20 


- Protokoll AU 2022-10-20 


- Protokoll OU 2022-10-20 signerat 


Status 


Pågående 
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§ 269 Övriga protokoll TFAB/2022:1, TUAB/2022:1 


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 TFAB 2022-10-04 + Samråd signerat 


- Protokoll TUAB 2022-09-27 signerat 


Status 


Pågående 
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