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Plats: Forumsalen 

Hålltider förmiddag; 

kl 09.00-09.10 Information från KSO – Driton Bilalli 

kl 09.10-10.10 Riskklassning internkontroll – Tobias Edoff 

kl 10.10-10.25 PAUS 

kl 10.25-12.00 Politikerutbildning i organisation och ärendehantering – Kajsa Montan & 

Sanna Pihlajamäki Blomgren 

 

Föredragningslista 

Öppet sammanträde från kl 13.00 för punkterna 1–10. 

 

Ärende/Dnr     Föredragande 

 

1.  Jäv     
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3.  Justerare     

 

 

4.  Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet    

KS/2021:619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  Önskemål om tillsynsansvar för Grimsås 

vattenskyddsområde    KS/2022:112 

 

 

6.  Ramuppdrag IT 2023    KS/2022:517 

 

 

7.  Firmatecknare för Tranemo kommun avseende 

mandatperioden 2023-2026    KS/2022:573 

 

 

8.  Valärende - val till styrelse och revision, Avfall Sverige    

KS/2023:10 

 

 

9.  Valärende - Val av ledamöter och ersättare till 

Budgetutskottet (V) och (Mp)    KS/2022:497 

 

 

10.  Domar till kommunstyrelsen    KS/2022:8 

 

 

11.  Information från förvaltningen     

 

 

12.  Delegeringsbeslut    KS/2022:13 

 

 

13.  Delgivningar    KS/2022:12, KS/2022:566 

 

 

14.  Utskottsprotokoll     

 

 

15.  Nämndsprotokoll    KS/2022:12 

 

 

16.  Övriga protokoll    KS/2022:12, KS/2022:7 

 

 

17.  Övrigt     

 

 

 

 

Patrik Westerlund kl 13.00 

 

 

 

Tobias Edoff 

  

 



 

 

 

Tranemo, 2023-01-03 

 

 

Driton Bilalli (S) 

Ordförande    Sanna Pihlajamäki Blomgren 

    Utredare/Processekreterare 
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§ 181 Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet KS/2021:619 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion om att kommunen initierar ett 
utvecklingsprojekt tillsammans med Västtrafik och/eller VGR för en utvecklad närtrafik 
sedan dess att tågtaxin lagts ned. Då Västtrafik avvisat samarbete i frågan bedömer 
förvaltningen att kostnaden är för hög och att närtrafiken i sin kommande form är tillräcklig. 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet har 2021-12-09 lämnat en motion angående 
att utveckla närtrafiken för att kunna matcha ankomsttider med tågens avgångar i 
Limmared. Bakgrunden till detta är att den tidigare tågtaxin, som lades ned 2021-12-12, 
fyllde denna funktion och underlättade resandet med tåg till och från kommunen. 
Närtrafiken garanterar däremot ingen bestämd ankomsttid och kan därmed inte förlitas på 
att ankomma till tåget i tid. Tillsammans med detta efterfrågas samtidigt att tjänsten 
moderniseras och digitaliseras.  
 
Förslagsställaren anser att kommunen ska, tillsammans med Västtrafik och Västra 
Götalandsregionen, initiera ett utvecklingsprojekt för en utvecklad närtrafik med bestämd 
ankomsttid som ersättning för tågtaxin. 
Förvaltningen var i kontakt med Lennart Haglund 2022-01-31 för att ge motionären tillfälle 
att utveckla sitt förslag. Han hade inget ytterligare att tillägga. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen hade ursprungligen kontakt med Västtrafik 2022-02-02 och sedan igen 2022-
04-08 där Västtrafik, vid båda tillfällen, uttryckt att de inte är intresserade av att starta fler 
projekt för tillfället. 
 
Västtrafik uppskattade kostnaden för tågtaxin till 400 000 kr per år innan pandemin. Utan 
Västtrafiks inblandning förväntas kostnaden bli likvärdig för kommunen, detta bedöms inte 
finnas utrymme för inom budget. 
 
Förfrågan har ställts till föreningen ’Tillväxt Tranemo’, angående stöttning. Tillväxt Tranemo 
ser gärna ett samarbete för en utvecklad Närtrafik tillsammans med VGR och Västtrafik, 
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men finansiering är för tillfället inte aktuellt. Ett första steg kan vara att uppmärksamma den 
Närtrafik som finns. 
 
Den nya närtrafiken, som har trafikstart 2022-12-11, kommer att tillåta fler bokningstider 
vilket kommer förbättra möjligheterna att anlända inom en rimlig tid innan tågavgång. 
Samtidigt kommer närtrafiken att bli sökbar i Västtrafiks app och den vanliga bussbiljetten 
kommer att gälla för närtrafiken. Detta kommer att modernisera och digitalisera tjänsten. 
Dock kommer tågets första avgång på morgonen, samt avgångar på helgen att fortsatt vara 
otillgängliga via närtrafiken. 
 
Förvaltningen bedömer att en utvecklad närtrafik inte är tillgänglig utan ett samarbete med 
Västtrafik och en tågtaxi utan deras samarbete bedöms för kostsam. Närtrafiken bedöms 
även i sin kommande form förbättra situationen vad gäller digitalisering och tillgänglighet. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen barnrättslig påverkan jämfört med dagens situation. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Generellt sett är kvinnor överrepresenterade vid användning av kollektivtrafik däremot 
saknas statistik för vilka det är som använder närtrafiken i Tranemo kommun. Med 
utgångspunkt från att den ser likvärdig ut med resten av landet kan kvinnor och personer 
utan körkort (exempelvis barn och nyanlända) påverkas mer negativt av en ej utvecklad 
närtrafik. 
En ej utvecklad närtrafik bedöms kunna påverka kvinnor, barn och nyanlända. Idag finns 
närtrafik att tillgå och en utvecklad närtrafik bedöms kunna ha en mindre positiv påverkan 
på dessa grupper. Det är endast kopplingen till tågens avgångar som begränsas för dessa 
grupper. 

Ekonomisk påverkan 
Vid en ej utvecklad närtrafik har ärendet ingen ekonomisk påverkan. För kommunen att 
själva bedriva en ersättning för tågtaxin bedöms kostnaden bli från 400 000 kr/år. 

Beslutsunderlag 
KF §58, 2022-04-11, Svar – Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet 
Motion: Motion utvecklande av närtrafik 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna    
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 
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Status 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vår ref: Robin Uhlman 
Samhällsplanerare 
Datum: 2022-10-10 
Dnr: KS/2021:619 

 
 

 

 

 Svar på Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet 

 

Förslag till beslut 
• Motionen anses besvarad. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion om att kommunen initierar ett 
utvecklingsprojekt tillsammans med Västtrafik och/eller VGR för en utvecklad 
närtrafik sedan dess att tågtaxin lagts ned. Då Västtrafik avvisat samarbete i 
frågan bedömer förvaltningen att kostnaden är för hög och att närtrafiken i sin 
kommande form är tillräcklig. 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet har 2021-12-09 lämnat en 
motion angående att utveckla närtrafiken för att kunna matcha ankomsttider 
med tågens avgångar i Limmared. Bakgrunden till detta är att den tidigare 
tågtaxin, som lades ned 2021-12-12, fyllde denna funktion och underlättade 
resandet med tåg till och från kommunen. Närtrafiken garanterar däremot ingen 
bestämd ankomsttid och kan därmed inte förlitas på att ankomma till tåget i tid. 
Tillsammans med detta efterfrågas samtidigt att tjänsten moderniseras och 
digitaliseras.  
 
Förslagsställaren anser att kommunen ska, tillsammans med Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen, initiera ett utvecklingsprojekt för en utvecklad 
närtrafik med bestämd ankomsttid som ersättning för tågtaxin. 



 
 
 

Vår ref: Robin Uhlman 
Samhällsplanerare 
Datum: 2022-10-10 
Dnr: KS/2021:619 

 
 

Förvaltningen var i kontakt med Lennart Haglund 2022-01-31 för att ge 
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Han hade inget ytterligare att 
tillägga. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen hade ursprungligen kontakt med Västtrafik 2022-02-02 och sedan 
igen 2022-04-08 där Västtrafik, vid båda tillfällen, uttryckt att de inte är 
intresserade av att starta fler projekt för tillfället. 
 
Västtrafik uppskattade kostnaden för tågtaxin till 400 000 kr per år innan 
pandemin. Utan Västtrafiks inblandning förväntas kostnaden bli likvärdig för 
kommunen, detta bedöms inte finnas utrymme för inom budget. 
 
Förfrågan har ställts till föreningen ’Tillväxt Tranemo’, angående stöttning. 
Tillväxt Tranemo ser gärna ett samarbete för en utvecklad Närtrafik tillsammans 
med VGR och Västtrafik, men finansiering är för tillfället inte aktuellt. Ett första 
steg kan vara att uppmärksamma den Närtrafik som finns. 
 
Den nya närtrafiken, som har trafikstart 2022-12-11, kommer att tillåta fler 
bokningstider vilket kommer förbättra möjligheterna att anlända inom en rimlig 
tid innan tågavgång. Samtidigt kommer närtrafiken att bli sökbar i Västtrafiks 
app och den vanliga bussbiljetten kommer att gälla för närtrafiken. Detta 
kommer att modernisera och digitalisera tjänsten. Dock kommer tågets första 
avgång på morgonen, samt avgångar på helgen att fortsatt vara otillgängliga via 
närtrafiken. 
 
Förvaltningen bedömer att en utvecklad närtrafik inte är tillgänglig utan ett 
samarbete med Västtrafik och en tågtaxi utan deras samarbete bedöms för 
kostsam. Närtrafiken bedöms även i sin kommande form förbättra situationen 
vad gäller digitalisering och tillgänglighet. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen barnrättslig påverkan jämfört med dagens situation. 
 
 
 



 
 
 

Vår ref: Robin Uhlman 
Samhällsplanerare 
Datum: 2022-10-10 
Dnr: KS/2021:619 

 
 

Jämställdhetsperspektiv 
Generellt sett är kvinnor överrepresenterade vid användning av kollektivtrafik 
däremot saknas statistik för vilka det är som använder närtrafiken i Tranemo 
kommun. Med utgångspunkt från att den ser likvärdig ut med resten av landet 
kan kvinnor och personer utan körkort (exempelvis barn och nyanlända) 
påverkas mer negativt av en ej utvecklad närtrafik. 
En ej utvecklad närtrafik bedöms kunna påverka kvinnor, barn och nyanlända. 
Idag finns närtrafik att tillgå och en utvecklad närtrafik bedöms kunna ha en 
mindre positiv påverkan på dessa grupper. Det är endast kopplingen till tågens 
avgångar som begränsas för dessa grupper. 
 

Ekonomisk påverkan 
Vid en ej utvecklad närtrafik har ärendet ingen ekonomisk påverkan. För 
kommunen att själva bedriva en ersättning för tågtaxin bedöms kostnaden bli 
från 400 000 kr/år. 
 

Beslutsunderlag 
KF §58, 2022-04-11, Svar – Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet 
Motion: Motion utvecklande av närtrafik 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna    
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 



 
 
 

Vår ref: Robin Uhlman 
Samhällsplanerare 
Datum: 2022-10-10 
Dnr: KS/2021:619 

 
 

Status 
 
 
 
 
 
Patrik Westerlund   Robin Uhlman 
Sektionschef    Samhällsplanerare 



Tranemo 2021-12-09                                                                                                          

                                                                                                                       

 

Motion 

Till kommunfullmäktige i Tranemo kommun 

 

Utvecklad Närtrafik 

Västra Götalandsregionen, genom Västtrafik har beslutat att avveckla tågtaxin till Limmareds station från och 

med 12 december 2021. Som skäl anger Västtrafik att man måste spara pengar i spåren av Pandemin och att 

det är en unik service som endast finns i vår kommun. Och så kan det kanske vara men det har varit en utmärkt 

möjlighet att kunna åka kollektivt till tåget i Limmared för en kostnad motsvarande en enkelbiljett till bussen. 

Avvecklingen av tågtaxin innebär kraftigt försämrade möjligheter för kommuninvånarna att ta sig till tåget i 

Limmared med kollektivtrafik. Det finns ett fåtal bussturer som passar med tågtiderna. Närtrafiken som skulle 

kunna vara ett alternativ medger inte tidsbestämd resa så att man säkert kommer fram i tid, och inte heller att 

man kan åka från hela kommunen. 

Men Västtrafik skulle kunna utveckla och modernisera Närtrafiken så den kunde fungera som ersättning för 

tågtaxin, genom att tillåta tidsbestämda resor till Limmareds station från hela kommunen alla veckans dagar. 

Tjänsterna måste också moderniseras och digitaliseras. Det skulle också vara ett intressant utvecklingsprojekt 

där vi tillsammans lär oss mer om hur framtidens kollektivtrafik på landsbygden och i små orter skall utformas.  

För framtidens kollektivtrafik måste vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och då består den inte av 

att köra runt med bussar med 50 sittplatser för 7 resande, eller att köra runt med taxibilar på tider när de inte 

har andra körningar men när egentligen ingen vill åka. Kommunen bör kunna vara med och delfinansiera en 

sådan satsning under en bestämd projektperiod.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi 

Att kommunen kontaktar Västtrafik och kollektivtrafikhuvudmannen för att initiera ett utvecklingsprojekt för 

Närtrafiken inom Tranemo kommun så att den kan användas för resor till tåget i Limmared i enlighet med det 

som beskrivs ovan. 

 

Tranemo som ovan 

Karin Ljungdahl  Christoffer Andersson Torbjörn Edgren Crister Persson 

Cecilia Valbrant  Ann-Christine Simonsson Lennart Haglund 

Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet 
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§ 183 Önskemål om tillsynsansvar för Grimsås vattenskyddsområde 
KS/2022:112 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Ger Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo tillsynsansvaret för Grimsås 
vattenskyddsområde. 

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 
Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo har idag tillsynsansvaret över nio av 
Tranemo kommuns tio vattenskyddsområden. Att ta över tillsynsansvar över 
ytterligare ett vattenskyddsområde innebär att tillsynen i dessa 
vattenskyddsområden kan samordnas av en tillsynsmyndighet och Tranemo 
kommun kan som förvaltare av vattenskyddsområdet ha en och samma kontakt 
gällande tillsynen för alla sina vattenskyddsområden. 

Ärendet 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköpings län har beslutat 2021-11-02 om 
nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Grimsås vattentäkt. 
Skyddsområdet sträcker sig över länsgränsen. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och 
förordningen om tillsyn enligt miljöbalken är de båda länsstyrelserna inom del av 
vattenskyddsområdet som berör respektive län. De nya skyddsföreskrifterna trädde i kraft 
2021-11-30. 
I Tranemo kommun finns ytterligare nio vattenskyddsområden med tillhörande 
skyddsföreskrifter. För dessa områden och skyddsföreskrifter är Bygg- och 
miljönämnden Gislaved-Tranemo tillsynsmyndighet. Enheten VA/Gata, Tranemo 
kommun har som önskemål att Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
övertar tillsynsansvaret för Grimsås vattenskyddsområde. I Gislaveds kommun är 
länsstyrelsen i Jönköpings län tillsynsmyndighet för samtliga vattenskyddsområden. 
 
Barnkonventionen  
Ingen påverkan 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan 
 
Jämställdhetsperspektiv 
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Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-01 
Protokoll 2022-09-27 BmGT §97 vattenskyddsområde Grimsås MMIL.2022 138 

Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Henrik Johansson 
Verksamhetschef 
Datum: 2022-12-01 
Dnr: KS/2022:112 
 
 

Tjänsteskrivelse om Bygg och miljönämndens förslag 
till beslut angående övertagande av tillsyn 

Förslag till beslut 
• Ger Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo tillsynsansvaret för 

Grimsås vattenskyddsområde. 

 
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 
Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo har idag tillsynsansvaret över nio av 
Tranemo kommuns tio vattenskyddsområden. Att ta över tillsynsansvar över 
ytterligare ett vattenskyddsområde innebär att tillsynen i dessa 
vattenskyddsområden kan samordnas av en tillsynsmyndighet och Tranemo 
kommun kan som förvaltare av vattenskyddsområdet ha en och samma kontakt 
gällande tillsynen för alla sina vattenskyddsområden. 

Ärendet 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköpings län har beslutat 2021-11-02 om 
nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Grimsås vattentäkt. 
Skyddsområdet sträcker sig över länsgränsen. Tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken och förordningen om tillsyn enligt miljöbalken är de båda 
länsstyrelserna inom del av vattenskyddsområdet som berör respektive län. De 
nya skyddsföreskrifterna trädde i kraft 2021-11-30. 
I Tranemo kommun finns ytterligare nio vattenskyddsområden med tillhörande 
skyddsföreskrifter. För dessa områden och skyddsföreskrifter är Bygg- och 
miljönämnden Gislaved-Tranemo tillsynsmyndighet. Enheten VA/Gata, Tranemo 
kommun har som önskemål att Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
övertar tillsynsansvaret för Grimsås vattenskyddsområde. I Gislaveds kommun 
är länsstyrelsen i Jönköpings län tillsynsmyndighet för samtliga 
vattenskyddsområden. 
 
Barnkonventionen  



 
 
 
Ingen påverkan 

Ekonomisk påverkan 
Ingen påverkan 
 
Jämställdhetsperspektiv 

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-01 
Protokoll 2022-09-27 BmGT §97 vattenskyddsområde Grimsås MMIL.2022 138 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Henrik Johansson 



 
 
 
Sektionschef    Verksamhetschef 



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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2022-09-27

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §97 Dnr: MMIL.2022.138 6

Begäran om övertagande av tillsynsansvar för Grimsås
vattenskyddsområde
Tranemo kommun och Gislaveds kommun

Beslut
Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo föreslår kommunfullmäktige i
Tranemo respektive Gislaveds kommun att av länsstyrelsen i Västra Götaland och
Jönköpings län begära att få överta tillsynsansvaret för Grimsås
vattenskyddsområde.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköpings län har beslutat 2021-11-02 om
nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Grimsås vattentäkt.
Skyddsområdet sträcker sig över länsgränsen. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken
och förordningen om tillsyn enligt miljöbalken är de båda länsstyrelserna inom del
av vattenskyddsområdet som berör respektive län. De nya skyddsföreskrifterna
trädde i kraft 2021-11-30.

I Tranemo kommun finns ytterligare nio vattenskyddsområden med tillhörande
skyddsföreskrifter. För dessa områden och skyddsföreskrifter är Bygg- och
miljönämnden Gislaved-Tranemo tillsynsmyndighet. Enheten VA/Gata, Tranemo
kommun har som önskemål att Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo
övertar tillsynsansvaret för Grimsås vattenskyddsområde.

I Gislaveds kommun är länsstyrelsen i Jönköpings län tillsynsmyndighet för samtliga
vattenskyddsområden.

Motiv till beslut
Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo har idag tillsynsansvaret över nio av
Tranemo kommuns tio vattenskyddsområden. Att ta över tillsynsansvar över
ytterligare ett vattenskyddsområde innebär att tillsynen i dessa
vattenskyddsområden kan samordnas av en tillsynsmyndighet och Tranemo
kommun kan som förvaltare av vattenskyddsområdet ha en och samma kontakt
gällande tillsynen för alla sina vattenskyddsområden.

För Gislaveds kommun innebär ett övertagande av tillsynsansvaret av Grimsås
vattenskyddsområde att Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo får tillsyn
över ett av samtliga vattenskyddsområden, övriga har länsstyrelsen tillsyn över.
Förvaltaren över vattenskyddsområdena får då två olika kontakter gällande
tillsynen.

En fördel med att ha en kommunal tillsynsmyndighet är att tillsynsmyndigheten har
den lokala kunskapen om området och relativt ofta rör sig i kommunen vilket
innebär att myndigheten har god uppsyn över området.

Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo har idag 13 tjänster för miljö- och
hälsoskyddstillsyn. Nämnden prövar redan idag dispenser och tillstånd inom det
aktuella vattenskyddsområdet. Nämnden har tillsyn över många av de
verksamheter som kan medföra miljöpåverkan i vattenskyddsområdet..



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
4
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §97 (forts.)

Tillsynsmyndigheten behöver ha kompetens och resurser för att kunna utföra
tillsyn av god kvalitet. Det finns utmaningar i att upprätthålla kompetens inom små
tillsynsområden. Bygg- och miljöförvaltningen ser fördelar i att utöka sin tillsyn av
vattenskyddsområden då det underlättar att behålla kompetens och resurser om
tillsynsområdet är större. En dialog om att begära att få tillsynsansvar för samtliga
Gislaveds vattenskyddsområden har också inletts.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-09-13 - BmGTau §80
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden
Karta Grimsås vattenskyddsområde

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Gislaved
Kommunfullmäktige Tranemo

Beslutet skickas för kännedom till:
Karma Hujazi, Gislaveds kommun
Anna-Lena Wullf, Tranemo kommun
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§ 184 Ramuppdrag IT 2023 KS/2022:517 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Antar riktlinjer för ramuppdrag it 2023 inklusive prislista.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2023 till kommunstyrelsen för beslut. 

Årets justeringar omfattar främst uppdateringar och omskrivningar utifrån att 
samverkansnämnd IT avvecklats från och med årsskiftet. En ny tjänst har lagts till gällande 
smarta skärmar och möjligheten för anställda att köpa ut sin dator har tagits bort. 

Priserna har ökat något. Ökningen beror främst på IT-enhetens ökade räntekostnader, högre 
dollarkurs och på högre personalkostnader kopplade till det nya pensionsavtalet som börjar 
gälla från och med 2023. Den totala ökningen dämpas dock till viss del beroende på lägre 
kostnader för köp av tjänster och licenser.  

Ärendet 
Ulricehamns kommun och Tranemo kommun har avtalssamverkan kring verksamhet it. Den 
gemensamma IT-verksamheten syftar till att ge verksamheterna ett så effektivt och 
kvalitativt IT-stöd som möjligt. Samverkan ska stödja verksamheternas digitala satsningar. I 
samverkan får vi:  

• En kostnadseffektiv säker drift och utveckling med delning av support och stöd  
• Utveckling tillsammans som bidrar till robusthet och hög kvalitet  
• Bättre möjlighet att kompetensförsörja IT-verksamheten  

Från och med 2023 övergick samverkan till avtalssamverkan och enligt punkt 3 i 
samverkansavtalet ska IT:s verksamheter utföras i enlighet med det ramuppdrag som 
respektive ansvarig nämnd beslutar om för varje verksamhetsår.  

Punkt 4 i samverkansavtalet förklarar detta ramuppdrag: ”Samverkansavtal utgör de 
övergripande ramarna för it-samverkan. Årligen bereds ett ramuppdrag som mer i detalj 
beskriver verksamhet IT:s uppdrag för det kommande året. Beslut om ramuppdraget med 
tillhörande prislista fattas i respektive nämnd på årets första möte. Ramuppdraget reglerar 
exempelvis öppettider, mål utifrån handläggningstider samt utbud av IT-relaterade tjänster. 
Ambitionen är att kommunerna ska ge så lika uppdrag till it som möjligt. Ramuppdraget 
arbetas fram av it-styrgrupp genom it-forum utveckling, it-forum drift samt i dialog med 
verksamheter och verksamhet it.” 
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I årets ramuppdrag har följande förändringar gjort: 

• Vissa redaktionella ändringar har utfört för att höja språk och tydlighet i dokumentet. 
• Stycket ”Bakgrund” är omskrivit utifrån årets nya förutsättningar där 

samverkansnämnd it är avvecklas och det nya samverkansavtalet för it gäller. Stycket 
”Syfte” har tagits bort då syftet framgår av bakgrunden. 

• Stycket ”Fakturering” har förtydligats med att uppsägning av applikation ska ske 
senast 30 april föregående år för att inte debiteras kommande år. 

• Stycket ”Utköp av datorer och annan utrustning” har tagits bort då utrustning inte 
längre kommer säljas till enskilda individer med undantag för elever. Stycket ersätts 
av tidigare (före 2020) stycke ”Avslut och utköp av utrustning” med underrubriken 
”Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning” och 
uppdaterats med idag gällande rutiner. 

• I ”Bilaga 1” under rubriken ”Supportnivåer” har gränsdragningen mellan ”Hanterad 
datorarbetsplats (administrativ dator)” och ”Hanterad datorarbetsplats utan support 
(lärardator)” förtydligats. 

• I ”Bilaga 1” har en ny tjänst gällande ”Smarta skärmar” lagts till. Debitering av 
serviceavgift av aktivitetsskärmar, bokningsskärmar och andra typer av skärmar 
uppkopplade på nätverket kommer att införas från och med 2023. Skärmarna köps in 
av verksamheten och hyrs inte från it-enheten. Produkterna ingår i dagsläget inte i it-
enhetens standardiserade produktutbud. Däremot ger it support på skärmarna 
utifrån verksamhetens behov och de är uppkopplade på nätverket och hanteras av 
våra olika nätverksprodukter. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Gällande IT:s prislista ser vi något ökade kostnader. IT-enhetens kostnader har ökat till 
kommande år beroende på det förändrade ränteläget, högre dollarkurs och på högre 
personalkostnader kopplade till det nya pensionsavtalet som börjar gälla från och med 2023. 
Den totala ökningen dämpas dock till viss del beroende på lägre kostnader för köp av 
tjänster och licenser. De ökade kostnaderna hanteras inom beslutad budgetram.  
 
Jämställdhetsperspektiv 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2023 
Prislista IT-enheten 2023  

Beslutet skickas till 
Servicesektionen  
IT-enheten 
Författningssamlingen/hemsidan 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2022 
Prislista IT-enheten 2022 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ramuppdrag IT 2023 

Förslag till beslut 
• Antar riktlinjer för ramuppdrag it 2023 inklusive prislista.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed 
överlämnas förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2023 till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Årets justeringar omfattar främst uppdateringar och omskrivningar utifrån att 
samverkansnämnd IT avvecklats från och med årsskiftet. En ny tjänst har lagts 
till gällande smarta skärmar och möjligheten för anställda att köpa ut sin dator 
har tagits bort. 

Priserna har ökat något. Ökningen beror främst på IT-enhetens ökade 
räntekostnader, högre dollarkurs och på högre personalkostnader kopplade till 
det nya pensionsavtalet som börjar gälla från och med 2023. Den totala ökningen 
dämpas dock till viss del beroende på lägre kostnader för köp av tjänster och 
licenser.  

Ärendet 
Ulricehamns kommun och Tranemo kommun har avtalssamverkan kring 
verksamhet it. Den gemensamma IT-verksamheten syftar till att ge 
verksamheterna ett så effektivt och kvalitativt IT-stöd som möjligt. Samverkan 
ska stödja verksamheternas digitala satsningar. I samverkan får vi:  

• En kostnadseffektiv säker drift och utveckling med delning av support 
och stöd  

• Utveckling tillsammans som bidrar till robusthet och hög kvalitet  
• Bättre möjlighet att kompetensförsörja IT-verksamheten  



 
 
 
Från och med 2023 övergick samverkan till avtalssamverkan och enligt punkt 3 i 
samverkansavtalet ska IT:s verksamheter utföras i enlighet med det ramuppdrag 
som respektive ansvarig nämnd beslutar om för varje verksamhetsår.  

Punkt 4 i samverkansavtalet förklarar detta ramuppdrag: ”Samverkansavtal 
utgör de övergripande ramarna för it-samverkan. Årligen bereds ett ramuppdrag 
som mer i detalj beskriver verksamhet IT:s uppdrag för det kommande året. 
Beslut om ramuppdraget med tillhörande prislista fattas i respektive nämnd på 
årets första möte. Ramuppdraget reglerar exempelvis öppettider, mål utifrån 
handläggningstider samt utbud av IT-relaterade tjänster. Ambitionen är att 
kommunerna ska ge så lika uppdrag till it som möjligt. Ramuppdraget arbetas 
fram av it-styrgrupp genom it-forum utveckling, it-forum drift samt i dialog med 
verksamheter och verksamhet it.” 

I årets ramuppdrag har följande förändringar gjort: 

• Vissa redaktionella ändringar har utfört för att höja språk och tydlighet i 
dokumentet. 

• Stycket ”Bakgrund” är omskrivit utifrån årets nya förutsättningar där 
samverkansnämnd it är avvecklas och det nya samverkansavtalet för it 
gäller. Stycket ”Syfte” har tagits bort då syftet framgår av bakgrunden. 

• Stycket ”Fakturering” har förtydligats med att uppsägning av applikation 
ska ske senast 30 april föregående år för att inte debiteras kommande år. 

• Stycket ”Utköp av datorer och annan utrustning” har tagits bort då 
utrustning inte längre kommer säljas till enskilda individer med 
undantag för elever. Stycket ersätts av tidigare (före 2020) stycke ”Avslut 
och utköp av utrustning” med underrubriken ”Hantering av utrustning 
utifrån informationssäkerhet vid försäljning” och uppdaterats med idag 
gällande rutiner. 

• I ”Bilaga 1” under rubriken ”Supportnivåer” har gränsdragningen mellan 
”Hanterad datorarbetsplats (administrativ dator)” och ”Hanterad 
datorarbetsplats utan support (lärardator)” förtydligats. 

• I ”Bilaga 1” har en ny tjänst gällande ”Smarta skärmar” lagts till. 
Debitering av serviceavgift av aktivitetsskärmar, bokningsskärmar och 
andra typer av skärmar uppkopplade på nätverket kommer att införas 
från och med 2023. Skärmarna köps in av verksamheten och hyrs inte från 
it-enheten. Produkterna ingår i dagsläget inte i it-enhetens 
standardiserade produktutbud. Däremot ger it support på skärmarna 
utifrån verksamhetens behov och de är uppkopplade på nätverket och 
hanteras av våra olika nätverksprodukter. 



 
 
 
Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 
Gällande IT:s prislista ser vi något ökade kostnader. IT-enhetens kostnader har 
ökat till kommande år beroende på det förändrade ränteläget, högre dollarkurs 
och på högre personalkostnader kopplade till det nya pensionsavtalet som börjar 
gälla från och med 2023. Den totala ökningen dämpas dock till viss del beroende 
på lägre kostnader för köp av tjänster och licenser. De ökade kostnaderna 
hanteras inom beslutad budgetram.  
 
Jämställdhetsperspektiv 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2023 
Prislista IT-enheten 2023  

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen  
IT-enheten 
Författningssamlingen/hemsidan 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2022 
Prislista IT-enheten 2022 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen.  



 
 
 
Status  
 

Carita Brovall    Tobias Edoff 

Kommunchef   Planeringschef 
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Förändringar från tidigare ramuppdrag 
Vissa redaktionella ändringar har utfört för att höja språk och tydlighet i dokumentet. 

Stycket ”Bakgrund” är omskrivit utifrån årets nya förutsättningar där samverkansnämnd IT 
är avvecklas och det nya samverkansavtalet för IT gäller. Stycket ”Syfte” har tagits bort då 
syftet framgår av bakgrunden. 

Stycket ”Fakturering” har förtydligats med att uppsägning av applikation ska ske senast 30 
april föregående år för att inte debiteras kommande år. 

Stycket ”Utköp av datorer och annan utrustning” har tagits bort då utrustning inte längre 
kommer säljas till enskilda individer med undantag för elever. Stycket ersätts av tidigare 
(före 2020) stycke ”Avslut och utköp av utrustning” med underrubriken ”Hantering av 
utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning” och uppdaterats med idag gällande 
rutiner. 

I ”Bilaga 1” under rubriken ”Supportnivåer” har gränsdragningen mellan ”Hanterad 
datorarbetsplats (administrativ dator)” och ”Hanterad datorarbetsplats utan support 
(lärardator)” förtydligats. 

I ”Bilaga 1” har en ny tjänst gällande ”Smarta skärmar” lagts till. Debitering av serviceavgift 
av aktivitetsskärmar, bokningsskärmar och andra typer av skärmar uppkopplade på 
nätverket kommer att införas från och med 2023. Skärmarna köps in av verksamheten och 
hyrs inte från it-enheten. Produkterna ingår i dagsläget inte i it-enhetens standardiserade 
produktutbud. Däremot ger it support på skärmarna utifrån verksamhetens behov och de är 
uppkopplade på nätverket och hanteras av våra olika nätverksprodukter. 

 
Bakgrund 
Tranemo kommun och Ulricehamns kommun har sedan 2010 samverkat kring IT.  
Inledningsvis skedde samverkan i form av nämndssamverkan där kommunstyrelsen i 
respektive kommun varje år beslutat om riktlinjer för ramuppdrag IT som ett uppdrag till 
IT-nämnden. Från och med 2023 övergick samverkan till avtalssamverkan och enligt punkt 3 
i samverkansavtalet ska ITs verksamheter utföras i enlighet med det ramuppdrag, som 
respektive ansvarig nämnd beslutar om för varje verksamhetsår.  
 
Punkt 4 i samverkansavtalet förklarar detta ramuppdrag: ”Samverkansavtal utgör de 
övergripande ramarna för IT-samverkan. Årligen bereds ett ramuppdrag som mer i detalj 
beskriver verksamhet IT:s uppdrag för det kommande året. Beslut om ramuppdraget med 
tillhörande prislista fattas i respektive nämnd på årets första möte. Ramuppdraget reglerar 
exempelvis öppettider, mål utifrån handläggningstider samt utbud av IT-relaterade tjänster. 
Ambitionen är att kommunerna ska ge så lika uppdrag till IT som möjligt. Ramuppdraget 
arbetas fram av IT-styrgrupp genom IT-forum utveckling, IT-forum drift samt i dialog med 
verksamheter och verksamhet IT.” 
 

Inledning 
IT ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det 
som IT själva är systemägare för det vill säga teknisk IT-infrastruktur (se nästa stycke) 
inklusive fast och mobil telefoni. IT är tillsammans med verksamheterna ansvariga för att 
avropsbara avtal finns för produktförsörjning inom området för exempelvis skrivare, 
kopiatorer, datorarbetsplatser, skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. 
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IT:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska IT 
medverka vid behov. IT-enhetens resurser skall stödja de utvecklingsuppdrag som 
prioriteras. IT-enheten ska vara ett stöd för verksamheterna i det vardagliga arbetet där IT 
nyttjas som resurs för att nå verksamheternas mål. 

Till teknisk IT-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inklusive reservkraft (UPS), 
mjukvara och kommunikation till internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete, 
telefonväxel inklusive hänvisningssystem, e-postsystem, Microsoft 365, katalogtjänst (den 
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för 
säkerhetskopiering och serverrum med UPS. IT räknas som systemägare och förvaltare av 
teknisk IT-infrastruktur (TIS). I arbetet ingår att jobba proaktivt med informationssäkerhet. 

Ändringar i ramuppdrag och utvecklingsärenden 
Större ändringar i detta ramuppdrag sker en gång per år eller vid akuta behov (lagändring). 
Förslag på ändringar förs genom processen för beställar-IT det vill säga bereds av IT-forum 
utveckling och lyfts vidare till IT-styrgrupp, för att slutligen föras vidare för politisk 
behandling i respektive kommunstyrelse. Sedan förs uppdrag och tjänstekatalog upp för 
beslut i samverkansnämnd IT. 
 
Utveckling av våra IT-miljöer sker löpande och kontinuerligt av så väl IT som av 
verksamheterna. Alla förändringar av IT-miljön som inte ryms inom applikationsavtal eller 
detta ramuppdrag ska beredas som utvecklingsärenden. Mindre utvecklingsärenden hanteras 
inom ramen för IT-strategens mandat medans större förändringar prioriteras av 
IT-styrgruppen. 
 
När nya/förändrade tjänster är införda och leverans från IT sker, upprättas applikationsavtal. 
Saknas definition av ny tjänst tas beskrivning fram till ramuppdraget och 
tjänstefieringsgruppen prissätter tjänsten. Ramuppdraget och prislistan uppdateras med 
beskrivning av tjänsten till kommande år. 
 
Utvärdering av ny teknik, så kallade pilotprojekt ska även de passera IT-forum utveckling 
som ett utvecklingsärende. Detta gäller både för IT och för övriga verksamheter. 
 
Utvärdering av ny smartphone eller exempelvis ny version av kontorsstöd ingår som en del av 
uppdraget att tillhandahålla en befintlig funktion/IT-tjänst/produkt. Detta gäller så länge 
utvärderingen kan göras via avrop inom upphandlade avtal. 
 

System, tjänster och arbetssätt  
IT ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. På så sätt kan rätt system och tjänster 
tillhandahållas för IT och verksamheterna för att nå sina mål. I huvudsak ansvarar IT för att 
utforma arbetssätt och rutiner för de system och tjänster som ligger inom IT:s 
ansvarsområden medans verksamheterna själva ansvar för att utforma arbetssätt och rutiner 
för de system och tjänster som ägs och förvaltas av verksamheterna. För gemensamma 
plattformar ska IT och verksamheterna samarbeta i utformandet av arbetssätt och rutiner.  

Avrop av enheter 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av IT utifrån arbetet i IT-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är 
de upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Vid val av utrustning ska 
utrustning med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad 
livslängd (tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens 
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för miljö och konsekvens för ekonomi. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i 
balans med krav på god ekonomisk hushållning. 

Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av minst fyra år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. 
Hyran består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. IT meddelar i prislistan 
vad som gäller. Elevdatorer har en separat hantering avseende teknisk livslängd som 
överenskommes med lärandet inom respektive kommun. 

Alla inköp av utrustning och teknik som ska kopplas in på eller kommunicera med 
kommunernas IT-tekniska plattform ska skötas av IT eller ske med IT:s kännedom. 

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem) 
Applikationsavtal tas fram av IT tillsammans med respektive systemägare för alla 
applikationer som IT driftar. För mindre applikationer, integrationer och molntjänster kan 
det räcka med en kostnadsbeskrivning. Avtalen stäms av och revideras vid möte en gång per 
år. IT kallar verksamheten till dessa möten. 
 
Avtalet skall innehålla: 
• En beskrivning av applikationen. 
• Kostnader för drift av applikationen nedbruten på: 

o Server 
o Databas 
o Integrationer 
o Lagring 
o Kommunikation 
o Backup 
o Support (personal) 
o Supportverktyg 

• IT:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
• Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 
• Systemskiss som beskriver applikationens olika komponenter i relation till varandra. 

 

Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tillsammans tagits 
fram av kommunernas ekonomer och IT utifrån de kostnader som finns. I samband med 
införandet av den nya kostnadsmodellen 1 januari 2016 fördelades IT:s ram ut till befintliga 
verksamheters applikationer. Prislistan revideras en gång per år i samband med årsskifte. 

Aktuella kostnader för applikationsdrift beskrivs i prislista på intranätet. 

Molntjänster och Software as a service (SaaS) 
Vid övergång till molntjänst/SaaS är det viktigt att IT och verksamheten samråder. Det är 
viktigt att både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, 
IT-tekniska och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring genomförs. Detta görs 
genom informationsklassning i KLASSA och säkerhetsanalys. Ekonomisk kostnadsanalys 
skall genomföras då en applikation kan medföra kostnader internt även då applikationen är 
installerad externt hos leverantör. Om kostnader uppstår internt ska ett applikationsavtal 
upprättas. 
 
System för ärenderegistrering IT 
Det ärendehanteringssystem som IT använder i supporten ska kunna användas av övriga 
verksamheter om så önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med IT utifrån 
resurs/kostnad. IT är systemägare för detta system. 
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Driftmeddelanden 
IT ska använda kommunernas respektive Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar) 
som plats för sin information gällande driftinformation, tjänster, avtal och priser. 
Incidentrapportering 
IT ska självständigt rapportera IT-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 

Arbetssätt 
IT är uppdelade i tre team, användarstöd, verksamhetsstöd och infrastruktur.  

Användarstöd består av en första linjens support med supportspecialister och 
IT-koordinator. Första linjens support är den generella supporten med bred kunskap som 
hanterar all inkommande förfrågan om support från verksamheterna. Till användarstöd hör 
även en andra linjens support med IT-tekniker. Här hamnar ärenden som kräver djupare 
support, exempelvis har behov av längre handläggningstid eller besök på plats. 

Verksamhetsstöd består av IT-tekniker, e-samordnare och verksamhetsutvecklare. Här finns 
en tredje linjens support för ärenden som kräver mer specifik expertis när det gäller stöd till 
användare och felsökning av verksamhetssystem och gemensamma plattformar.  

Infrastruktur består av IT-tekniker och IT-säkerhetsansvarig. Här finns tredje linjens support 
för ärenden som kräver mer specifik expertis när det gäller stöd till användare och felsökning 
av infrastruktur och gemensamma plattformar. 

Verksamhetsstöd och infrastruktur arbetar med underhåll och utveckling av 
verksamhetssystem, infrastruktur, verktyg och gemensamma plattformar. Infrastruktur 
hanterar även frågor kring IT-säkerhet och informationssäkerhet. 

Datakommunikation och fastigheter 
För att IT-stöd ska fungera krävs att IT har fast nätverksanslutning till varje 
verksamhetsadress. Fiber fram till verksamhetsadress och nät i byggnad (data + el) bekostas 
av respektive kommun i samband med etablering. Underhåll av fiber och nät i byggnad 
bekostas av respektive kommun.  

IT och relation med fastighetsägare 
För att få en smidighet i arbetet krävs en god dialog mellan IT och respektive fastighetsägare 
vid förändringar. IT ska kallas till projektmöten av fastighetsägaren när så behövs. 

Installationer i fastighet 
IT talar om vad för skåp, stativ eller liknande som är lämpligt. IT ska vare sig montera eller 
anvisa var fast installation ska ske i byggnad. Detta ansvarar fastighetsägaren för. IT 
monterar aktiv utrustning i de av fastighet monterade skåp/stativ. Beskrivningar och krav 
beskrivs i dokumentet IT-teknisk plattform. 

Reservkraft, kyla och brandskydd 
Det finns inga krav på lokal reservkraft utifrån IT-stöd på någon verksamhetsadress. 
Undantagen är: Kommunhuset i Tranemo och Stadshuset i Ulricehamn som är 
ledningsplatser vid kommunernas krishantering. 
 
Knutpunkter i kommunnät och driftplatser måste prioriteras avseende reservkraft. Detta för 
att delar av kommunnät inte ska slås ut vid kortare lokalt strömavbrott i knutpunkt. Fyra 
timmars driftreserv är tillfyllest för knutpunkt. För driftplats krävs även reservkraft matad 
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med diesel som ständigt är beredd att utan manuell betjäning gå in och ta över 
spänningsmatningen till driftplats. 
 
Kylanläggning tillhandahålls av fastighetsägaren. IT ska godkänna utformningen av denna. 
 
Brandskydd tillhandahålls av fastighetsägaren. IT ska godkänna utformningen av detta. 
 
Dessa installationer ska uppfylla de krav som för närvarande ställs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller motsvarande krav som blivit gängse praxis. 

Fakturering 
IT fakturerar tillbehör/tjänster som exempelvis USB-minnen andra åtaganden (exempelvis 
persontid) löpande. IT fakturerar IT-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep) 
till Tranemo kommun och interndebiterar verksamheterna i Ulricehamns kommun 
månatligen. IT fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med IT-fakturor avseende funktion/utrustning ska 
upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ner på enhetsnivå utifrån överenskommelse med respektive kommun. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av IT) vid personalomsättning eller flytt. 
IT är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av IT och hämtas av IT. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till IT för miljöåtervinning. 
IT har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker IT 
fördela om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av IT:s utrustning. Dialog sker sedan 
med IT utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande år. Uppsägning ska ske 
senaste 30 april året före för att inte debiteras. En ny applikation debiteras från och med 
kommande år.  

Avslut och utköp av utrustning  
IT-relaterad utrustning säljs inte direkt till kommunens anställda eller politiker. Elever har 
möjlighet att köpa den dator som hen haft som personlig utrustning under utbildningen.  

Faktura eller kvitto ska ställas ut från kommunen till köparen som bevis för att inventariet 
övergått i privat ägo. Detta då kommunernas logotyp finns på utrustningen. 

Kommunens övriga datorer säljs vidare till begagnatmarknaden via upphandlat avtal. På så 
sätt blir kommunen försörjare av begagnatmarknaden dit anställda och politiker kan vända 
sig för privata inköp. 

Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning  
All IT-relaterad utrustning som kan lagra information och har använts vid kommunerna ska 
raderas av utsedda personer inom kommunen eller av certifierad leverantör innan 
vidareförsäljning sker. Protokoll för radering ska kunna uppvisas vid anmodan.   
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Bilaga 1 

Krav och funktionsbeskrivning för IT-support och IT-stöd 
 
IT-support 
Öppettider helgfria dagar: 

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

Supportärenden ska i första hand lösas av användarstödet. Om inte går ärendet vidare till 
verksamhetsstöd och infrastruktur. 

Målsättningen är att 50 % av ärendena ska lösas användarstödet. Detta ska följas upp 
tertialsvis. 

Handläggningstider för felanmälan gällande ”intefunktion” ska om möjligt hålla sig inom en 
(1) arbetsdag och följas upp tertialsvis. IT ska sträva efter att lösa problem så fort som 
möjligt.  

Med ”intefunktion” menas att något enligt listan nedan inte fungerar: 

• Datorarbetsplats, enheten skall starta och du skall kunna logga in. 
• Behörighet till rätt information utifrån din roll som elev, anställd, förtroendevald, 

konsult eller liknande 
• Skriva ut, gäller nätverksskrivare 
• Spara information på anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller gemensam 

utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Kunna få återställt information från anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller 

gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Skydd av information genom uppdaterat klientskydd och spamskydd  
• Uppdaterat filter för blockering av webbplatser med pornografiskt och annat 

olämpligt innehåll 
• Trådlöst nätverk 
• Fast telefon och hänvisningssystem 
• E-post med kalenderfunktion 
• Infocaption, att plattformen för guiderna fungerar 
• Office programmen skall gå att starta 
• Mobil åtkomst på distans  
• Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar 

 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 

• Anser du att It löste ditt ärende/problem tillfredsställande? 
• Hur upplevde du IT-personalens bemötande i samband med ditt ärende? 

Svaren följs upp internt på IT. 
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Supportnivåer 
Det finns tre olika supportnivåer. 
 

1. Hanterad datorarbetsplats (administrativ dator) 
För hanterad dator ansvarar IT för hela supportkedjan. 
 

2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator) 
För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:  
  
IT:s åtagande: 

• Åtkomst till wifi, nätverk, intranät, internet 
• Användarens konto och e-post 
• Åtkomst till G och P 
• Programpaketering vid fler installationer än fem 
• Utskrift 

 
Verksamhetens åtagande: 

• Användarstöd 
• Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från IT 
• Ominstallation 
• Felanmälan av hårdvara 
• Programinstallationer 

 
Lärardatorer innehas av följande 
personalkategorier: 

- Lärare 
- Elevassistent 
- Fritidspedagog 
- Fritidsledare 
- Annan pedagogisk personal 

 

Följande personalgrupper inom 
lärande har en administrativ dator: 

- Rektor 
- Lärarassistent 
- Kurator 
- Skolsköterska 
- Vaktmästare 
- Skoladministratör 

 
Ska en dator användas av en hel avdelning/grupp är den en administrativ dator. 
Exempelvis inom förskolan, har personalen var sin personlig dator är det en 
lärardator. Om datorn däremot brukas av flera på en gemensam enhet så definieras 
den som en administrativ dator. 
 

3. 1:1 (elevdator) 
För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 
 

IT:s åtagande: 
• Åtkomst till wifi, nätverk, internet 
• Användarens konto och e-post 

 

Verksamhetens åtagande: 
 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation med USB 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
 Utskrift 
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Övriga funktioner/tjänster 
IT-beredskap 
Tillgänglighet, övrig tid dygnet runt då inte IT-supporten har öppet. Gäller problem som 
påverkar driften av verksamheten och inte kan vänta till IT-supportens ordinarie öppettider. 
Ärenden inkomna under beredskapstid faktureras verksamheten. Minsta debiterbara tid är 
en halvtimma.  

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 

Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till IT-funktioner till 99,1% av tiden på ett år. 
Det skapar utrymme för ett primärt servicefönster om fyra timmar och ett sekundärt 
servicefönster om tre timmar per månad. Primära servicefönstret infaller tredje tisdagen 
varje månad kl. 18.00–22.00, sekundära servicefönstret infaller nästkommande tisdag kl. 
18.00-21.00. Sekundära servicefönstret ska endast användas vid behov för att utföra åtgärder 
som inte kunnat utföras under primära servicefönstret. IT skall eftersträva att så långt som 
möjligt utföra allt arbete under primära fönstret.  

Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga fem (5) 
stycken per år. 

Användarkonto för ej anställd 
Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller annan utpekad person. 
 
Upplägg av funktionsadress 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten. 
 
Tillgång till programvara utanför standardutbudet 
IT-supporten skall vara behjälplig med att installera arbetsrelaterade program som saknas i 
Software Center.  
 
Datorarbetsplats  
Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter 48 månader. Modellutbud 
med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 
 
Hanterad datorarbetsplats utan support 
Inom lärandet finns hanterad datorarbetsplats utan support. Debiteras via hyra. Hårdvara 
byts ut efter överenskommelse med lärandet. Modellutbud med priser ligger på intranätet. 
Beställs via supporten. 
 
Elevdator 
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Korttidshyra bärbar dator 
Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på IT:s kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
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Fysisk flytt av datorutrustning på plats 
Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av IT via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
 
Mobiltelefon och surfplatta 
Vid leverans av nya mobiler och surfplattor kommer enheterna vara managerade 
(styrda/hanterade) via ett tekniskt verktyg (MDM). Detta gör det möjligt för IT att sätta upp 
konfiguration för åtkomst av nätverk och e-post. Denna typ av support ingår i enhetens 
serviceavgift. Övrig support av applikationer och handhavande ansvarar respektive 
verksamhet för. Behövs ytterligare support beställs detta från IT och debiteras per timma. 
 
Mobiltelefoner debiteras vid inköp och löpande med serviceavgift. Modellutbud med priser 
ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Surfplattor debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via 
supporten. 
 
Skrivare  
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. Till 
nätverksskrivare rekommenderas att koppla tjänsten ”follow me print” vilken möjliggör 
utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 
 
Smarta skärmar 
Smarta skärmar i form av aktivitetsskärmar, bokningsskärmar och andra typer av skärmar 
som kopplas upp på nätverket debiteras enligt fastställd prislista på intranätet. 
 
Skärmarna köps in av verksamheten och hyrs inte från it-enheten. Produkterna ingår i 
dagsläget inte i it-enhetens standardiserade produktutbud. 
 
Accesspunkt – trådlöst nätverk 
Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den 
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter. 
 
Tillbehör 
Debiteras som löpande inköp. Exempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via 
supporten. 
 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos IT och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. 
 
Övrigt 
Nya systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar 
kan beslutas av IT-strateg. 
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Prislista IT-enheten 2023 
 

 
Nedan framgår priser för It-enhetens tjänster för It-stöd. Priserna gäller per år. 
Generellt tillkommer hyra för hårdvara. Dock finns två undantag där tjänst innehåller 
hårdvara. De krav som kommunerna ställer utifrån servicenivå framgår av 
ramuppdrag.  
 
Tjänst / service 2023 
Service PC 3 028 
Service PC ohanterad (elev) 440 
Service PC utan support (lärare) 874 
Service tunn klient 3 028 
Service pekplatta 695 
Service pekplatta skola 440 
Smarta skärmar 695 
Service skrivare 2 634 
Anknytning i växeln ** 1 189 
Service smartphone 271 
Service smartphone skola 271 
Service trådlös accesspunkt * 3 329 
Övervakningskamera * 3 368 
Övervakningskamera 424 
Officelicens 2 508 

 

* hårdvara ingår 

** hårdvara stationär ip-telefon och samtalskostnader ingår 
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Prislista applikationer Tranemo kommun 
 

Applikationer 2023 

Adato/Novi 38 099 

Agresso 225 318 

ARC GIS/GEOSECMA 230 078 

ARX 42 420 

Bewator 46 742 

CitectSCADA 47 380 

EDP Future (WinSam, Mobile, Winhyr) 49 295 

FRI 56 022 

ITS Learning 36 003 

IA-systemet (KIA) 36 003 

Infomentor 38 099 

Intranät Tranemo NYA 44 646 

Kabona Mybis 44 646 

Lex 207 395 

Mikromarc 36 003 

Nilex 42 739 

PMO 47 380 

Tieto education (Procapita) 201 944 

Siemens Desigo Insight 42 420 

Stratsys 38 099 

TES 57 937 

TimeCare/Pool 198 114 

Treserva 201 306 

VA-banken 48 018 

Visitlog 47 380 

Webbplatsen (extern-WWW) 64 027 

WebVision 46 742 

WinLas 47 380 

Visma Personec P 210 905 
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Prislista applikationer Ulricehamns kommun 
 

Applikationer 2023 

Accorda/BRA Flyktingadministration 68 269 

Actor Kassasystem 68 269 

ARC GIS/Geosecma 371 029 

ARX 73 660 

Axiell Book-IT 80 067 

Budget och Prognos 82 101 

Comprima 81 084 

Demos/Demografen 80 067 

EDP Vision 321 395 

Ephorte 359 231 

FRI 81 084 

Galaxy 68 269 

IA-systemet (KIA) 64 060 

Infomentor 80 067 

Itella 67 252 

Kabona Mybis 76 875 

Intranät Ulricehamn NYA 76 875 

NetLoan 80 067 

Nilex 74 169 

PMO 81 084 

Tieto education (Procapita) 311 631 

QlikView 316 309 

Raindance 346 008 

Siemens Desigo Insight 73 660 

Stratsys 80 067 

Tendsign 67 252 

TES 115 869 

Tidomat 82 101 

TimeCare/Pool 320 377 

Treserva 324 446 

Troman - Valman 67 252 

Visualarkiv 68 269 

Webbplatsen (extern-WWW) 105 698 

WinLas 81 084 

Visma Personec P 324 954 
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Tjänsteskrivelse om firmatecknare för Tranemo 
kommun avseende mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
• Utser kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) och kommunchef 

Carita Brovall att i förening vara firmatecknare för Tranemo kommun; 
däri ingår att teckna köpebrev och andra fastighetshandlingar, 
låneförbindelser, borgensförbindelser samt framställningar och liknande 
behov. 

• Utser kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Gardewik (M) till 
ersättare för Driton Bilalli (S) som firmatecknare. 

• Utser funktionschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh till 
ersättare för Carita Brovall som firmatecknare. 

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

Ärendet 
I samband med inträdet i en ny mandatperiod måste kommunstyrelsen fatta 
beslut om behöriga firmatecknare för perioden. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan utifrån barnkonventionens bestämmelser.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Jämställdhetsperspektiv 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. 



 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-30 

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

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

Beslutsgång 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern 
expediering 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

 

 

Kajsa Montan     

Kanslichef/kommunjurist     
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§ 309 Val av ledamöter och ersättare till budgetutskottet KS/2022:497 

Kommunstyrelsens beslut 
• Utser ledamöter och ersättare till budgetutskottet enligt förslag nedan; 
• Utser Driton Bilalli (S) till ordförande, Niklas Gardewik (M) till 1e vice ordförande 

och Lennart Haglund (C) till 2e vice ordförande i budgetutskottet. 
• Ledamöter och ersättare utses för de vakanta platsern vid nästkommande 

sammanträde med kommunstyrelsen. 
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.  

 
Ledamöter    Ersättare 
Driton Bilalli (S), ordförande    
Niklas Gardewik (M), 1:e vice ordförande  
Lennart Haglund (C), 2:e vice ordförande   
Eva-Karin Haglund (S)    Lena Eksberg (S) 
Karin Ljungdahl (C)   Viktoria Haraldson (C) 
Ana Alvarez Björk (L)   Gunilla Blomgren (L) 
Kathleen Wireklev (M)   Ellinor Liljegren Kalmar (M) 
Brigitte Barenfeld (KD)   Maddelien Andersson (KD) 
Johnny Johansson (SD)   Wajdi-Louis Azouri (SD) 
Vakant (V)    Vakant (V) 
Vakant (Mp)    Vakant (Mp) 

Ärendet 
Kommunstyrelsens utser ledamöter och ersättare till budgetutskottet för mandatperioden 
2023–2026. 

Beslutet skickas till 
Samtliga valda ledamöter och ersättare  
Kanslifunktionen 
HR-funktionen 
Ekonomifunktionen 

Status  
Avslutas 








	Kallelse
	4.  Motion om utveckling av närtrafik
	1. AU §181 Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet
	§ 181 Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet KS/2021:619
	Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Slutinstans
	Status

	2. Tjänsteskrivelse motion om utveckling av närtrafik
	Svar på Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status


	3. Motion utvecklande av närtrafik

	5.  Önskemål om tillsynsansvar
	1. AU §183 Önskemål om tillsynsansvar för Grimsås vattenskyddsområde
	§ 183 Önskemål om tillsynsansvar för Grimsås vattenskyddsområde KS/2022:112
	Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar
	Beslutsmotivering
	Ärendet
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Beslutet skickas till
	Slutinstans
	Status

	2. Tjänsteskrivelse om Bygg och miljönämndens förslag till beslut angående övertagande av tillsyn
	Förslag till beslut
	Beslutsmotivering
	Ärendet
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Uppgift om hur beslutet kan överklagas
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status

	3. Protokoll 2022-09-27 BmGT §97 vattenskyddsområde Grimsås  MMIL.2022.138

	6.  Ramuppdrag IT
	1. AU §184 Ramuppdrag IT 2023
	§ 184 Ramuppdrag IT 2023 KS/2022:517
	Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status

	2. Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ramuppdrag IT 2023
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status

	3. Riktlinjer för ramuppdrag IT 2023
	Förändringar från tidigare ramuppdrag
	Bakgrund
	Ändringar i ramuppdrag och utvecklingsärenden

	System, tjänster och arbetssätt
	Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem)
	Molntjänster och Software as a service (SaaS)
	System för ärenderegistrering IT
	Arbetssätt

	Avslut och utköp av utrustning
	Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning

	Bilaga 1

	4. Prislista It-enheten 2023

	7.  Firmatecknare
	1. Tjänsteskrivelse om firmatecknare för Tranemo kommun avseende mandatperioden 2023-2026
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Barnkonventionen
	Ekonomisk påverkan
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
	Slutinstans
	Status


	8.  Valärende Avfall Sverige
	1. Skrivelse om val till styrelse och revisionen för Avfall Sverige

	9.  Valärende BU
	1. KS §309 Val av ledamöter och ersättare till budgetutskottet
	§ 309 Val av ledamöter och ersättare till budgetutskottet KS/2022:497
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendet
	Beslutet skickas till
	Status


	10.  Domar
	1. Domar OU 2022-12-01 till KS


