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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 14:10  

 

Närvarande Beslutande  

Driton Bilalli (S), ordf. 

Niklas Gardewik (M), 1e vice ordf. 

Lina Chalhoub (C), ers. 

Jonas Adelsten Kristiansen (S), ers. 

Rosé Torkelsson (S) 

Eva-Karin Haglund (S) 

Emelie Romland (C) 

Viktoria Haraldson (C) 

Ana Alvarez Björk (L) 

Kathleen Wireklev (M) 

Brigitte Barenfeld (KD) 

Johnny Letth (oberoende (SD)) 

Johnny Johansson (SD)   

 

Icke tjänstgörande ersättare  

Bo Haarala (S) 

Leif Gustavsson (S) 

Anna Letth (SD) 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Julio Garcia Atterström, sektionschef 

  Kajsa Montan, kanslichef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

 

Paragrafer  § 1-§ 12 

Utses att justera  Niklas Gardewik (M) 
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§ 1 Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet KS/2021:619 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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 

AU §181, 2022-12-21 

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

Motion: Motion utvecklande av närtrafik 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna    

Samhällssektionen 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2023-01-19 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 6 

 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 2 Önskemål om tillsynsansvar för Grimsås vattenskyddsområde 

KS/2022:112 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Begär av Länsstyrelsen att ge 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 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2023-01-19 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 8 

 

Beslutsunderlag 

AU §183, 2022-12-21 

Tjänsteskrivelse 2022-12-01 

Protokoll 2022-09-27 BmGT §97 vattenskyddsområde Grimsås MMIL.2022 138 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Driton Bilalli (S) yrkar på att ändra beslutsformuleringen till att ”begär av 

Länsstyrelsen att ge Bygg- och miljönämnden...” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen på sitt förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 3 Ramuppdrag IT 2023 KS/2022:517 

Kommunstyrelsens 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. 
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• 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 

AU §184, 2022-12-21 

Tjänsteskrivelse 2022-11-21 

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2023 

Prislista IT-enheten 2023  
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Föredragning och debatt 

IT-strateg Jenny Hulander föredrar ärendet och svarar på frågor. 

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  

Avslutat 
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§ 4 Firmatecknare för Tranemo kommun avseende mandatperioden 

2023–2026 KS/2022:573 

Kommunstyrelsens 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. 

Reservation 

Johnny Letth (oberoende (SD)) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet. 

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 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 5 Valärende - val till styrelse och revision, Avfall Sverige KS/2023:10 

Kommunstyrelsens beslut 

• Ingen nominering föreslås. 
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 

Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag, ges nu möjlighet att nominera 

personer som valberedningen, efter sin beredning, ska kunna föreslå till att ingå i styrelsen 

eller revision för Avfall Sverige. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om val till styrelse och revision för Avfall Sverige 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Avfall Sverige 

Samhällssektionen 

Status 

Avslutat 
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§ 6 Valärende - Val av ledamöter och ersättare till Budgetutskottet (V) 

och (Mp) KS/2022:497 

Kommunstyrelsens beslut 

• Utser Viktor Lyresten (Mp) till ledamot och Marita Pahlen (Mp) till ersättare i 

budgetutskottet. 

• Utser Erica Grönesjö (V) till ledamot och Stefan Larsson (V) till ersättare i 

budgetutskottet. 

 
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 utsåg 2022-12-19, §309 ledamöter och ersättare till budgetutskottet. 

Miljöpartiets och Vänsterpartiets platser är vakanta och ska tillsättas. 
 

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) 

Beslutet skickas till 

Samtliga valda ledamöter och ersättare  

Kanslifunktionen 

HR-funktionen 

Ekonomifunktionen 

Status  

Avslutas 
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§ 7 Domar till kommunstyrelsen 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 Förvaltningensrätten i Karlstad 

Dom 2022-11-14 

Mål nr 3659-22 

- Dom Förvaltningsrätten Jönköping 

Dom 2022-11-16 

Mål nr 4393-22 

Status 

Pågående 
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§ 8 Information från förvaltningen KS/2023:1 

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 

Tranemo gymnasieskola  

12 januari var det besöksdag på Tranemo gymnasieskola för elever årskurs 9. Gymnasievalet 

pågår mellan den 10 januari till den 1 februari 2023. I december släpptes samtidigt ett 

magasin. Detta arbetar vi nu för att sprida digitalt genom både föräldrar, elever och invånare 

som vill hjälpa till att marknadsföra vår fina gymnasieskola. 

QR-koden leder till magasinet. 

 

Politikerutbildning i februari 

Vi påminner kommunstyrelsen om att anmäla er till politikerutbildning som genomförs den 

1 februari i Medborgarhuset. Utbildningen hålls av Jan Turvall, en guru på området. 

Utbildningen kommer att innehålla matnyttig information om vad som styr kommunen, 

rollfördelningar mellan olika politiska instanser och tjänstepersoner, kommunallagen, 

förvaltningslagen, sammanträdesteknik  

och mycket mer.  

Inbjudan har gått ut via kansliet (mail från Sanna Pihlajamäki Blomgren). Alla 

förtroendevalda i Tranemo kommun är inbjudna, sprid ordet till era kollegor för att så 

många som möjligt nyttjar möjligheten att komma.  

Samråd översiktsplan  

Just nu pågår kommunikationsinsatser kopplat till samråd för Tranemo kommuns 

översiktsplan i syfte att skapa engagemang för framtidens Tranemo kommun. Affischer finns 

uppsatta på varje ort i kommunen samt på biblioteket, gymnasiet och kommunhuset. Även 

filminspelning har genomförts och riktar sig till primärt gymnasieelever. Vi genomför 
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samtidigt annonseringsinsatser i STT i kombination med regelbundna inslag på våra sociala 

kanaler.  

Informationsträffar om nytt bidragssystem för föreningar  

Förvaltningen bjuder in till informationsträffar om det nya bidragssystemet. Syftet är att visa 

hur ansökan om föreningsbidrag går till via vårt digitala system samt ge information om 

bidragsnivåer första året med de nya reglerna. Bidragen kommer hamna på ungefär samma 

nivå som föregående år med viss uppräkning. Först ut är föreningar i Ljungsarp och Nittorp 

tisdag den 24 januari. Därefter är det Grimsås och Mossebo 26/1, Dalstorp och Ölsremma 

31/1, Limmared och Hulared 2/2, Tranemo 7/2 och 8/2, Ambjörnarp och Sjötofta 21/2 samt 

Länghem och Månstad 22/2. 

Digital trygghetsvandring  

Tillsammans med vår samverkanskommun Gislaved har vi tagit fram en kartbaserad lösning 

som skall fungera som digital trygghetsvandring. Via Tranemo kommuns hemsida ska man 

kunna rapportera in otrygga platser, sociala observationer mm. En pusselbit som 

kompletterar vårt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete både på kort och lång 

sikt.  

Deltagande i konventet ”folk och kultur” 

Tranemo kommuns kulturchef deltar i konventet ”Folk och Kultur” i panelsamtal om 

konstnärlig frihet i praktiken. Det är ett samtal med bland andra generaldirektören för 

Kulturrådet Kajsa Ravin, direktören för konstnärsnämnden Mika Romanus och VD:n för 

Riksteatern Susanna Dahlberg. Moderator på konventet är författaren och föreläsaren Zanyar 

Adami.  

Här finns mer information att ta del av om konventet: Konstnärlig frihet i praktiken 

(folkochkultur.se)  

Familjecentralen 

Under vårterminen utökar Familjecentralen sina såkallade riktade grupper. Avsikten är att utöka 

verksamheten i form av föräldrastöd, så som gruppverksamhet med fokus på: 

• Barns språk  

o babyläsning (bibliotekarie medverkar) 

o Grupp med fokus på barnets språkliga utveckling (logoped medverkar) 

• Anknytningen förälder och barn  

o Babymassage 

• Relationen förälder-barn 

o ABC, Trygghetscirkeln (psykolog medverkar), föräldraträffar för föräldrar 

som har barn med NPF-diagnos 

• Träffar för nyblivna föräldrar  

https://folkochkultur.se/program/punkt/474
https://folkochkultur.se/program/punkt/474
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o (BVC, Tranehälsan och barnmorska medverkar) 

Varje grupp träffas 5–6 gånger. Specialpedagog, förskollärare, socionom, BVC-sköterskor, 

barnmorska och bibliotekarie medverkar kontinuerligt i arbetet. 

Övertagande av återvinningsstationer och fastighetsnära insamling  

Det pågår ett stort arbete med övertagande av återvinningsstationer från och med 1 januari 2024 och 

fastighetsnära insamling från och med 1 januari 2026. Bland annat görs följande: 

• Framtagande av samarbetsavtal med Svenljunga kommun för gemensam 

omlastningsstation för förpackningar från återvinningsstationer. 

• Möten med FTI (som idag ansvarar för återvinningsstationerna) för att få till ett 

smidigt och effektivt övertagande. 

• Gemensam upphandling med grannkommunerna för drift och skötsel av 

återvinningsstationerna (startar i januari 2023). 

• Mark, Herrljunga, Vårgårda, Ulricehamn, Bollebygd och Tranemo har anlitat en 

konsult för att göra en utredning om de olika insamlingssystem som kan vara 

lämpliga för fastighetsnära insamling från villa. Detta arbete påbörjas i januari och 

ska vara klart i maj 2023.  

Information i korthet  

• TV-spelklubben som startar på biblioteket väcker uppmärksamhet, bland annat i 

lokalmedia. Nedanstående QR-kod går till ett reportage i Ulricehamns tidning. 

 

 

 

• Återigen rullar vi ut röda mattan, häller bubblor (alkoholfria 

givetvis) i glasen och visar Göteborg Film Festivals 

invigningsfilm på Bio Tranan fredag den 27 januari. Före 

visningen spelar kulturskolan filmmusik.  

• Sänkning av bashastighet från 50 km/h till 40 km/h pågår just nu. Från och med 

februari 2023 gäller nya hastigheter i Tranemo, Länghem, Ambjörnarp och 

Limmared. Övriga orter följer under våren 2023. 

• Ombyggnation av rastplatser samt ny väg vid Kroksjön kommer starta våren 2023. 

• Fortsättning med att bygga klart VA-överföringsledningen mellan Ljungsarp och 

Gölingstorp pågår. 

• Upphandling av nytt livsmedelsavtal pågår. Nuvarande avtal löper ut sista april.  

• Införandet av fastighetssystemet pågår fortsatt. Det är många uppgifter som ska 

matas in i systemet innan det kan fungera fullt ut. Parallellt med detta pågår ett 
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arbete med att ta fram underlag för ett övergripande fastighetsövervakningssystem 

som bland annat har till syfte att minska energiförbrukningen i våra fastigheter. 

• Simhallen genomför under vecka tre en folkhälsovecka med gratis ”prova på 

aktiviteter” i Gym1, samt tävlingar och andra aktiviteter inne i simhallen. Varmt 

välkomna! 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-19 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status 

Pågående 
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§ 9 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 2023-01-02 

Delegeringsbeslut Personal december 2022 

Delegeringsbeslut ÄO nov 

Delegeringsbeslut LSS nov 

Delegeringsbeslut IFO nov 

Delegeringsbeslut Färdtjänst Nov 

Delegeringsbeslut FN SoL Nov 

Status 

Pågående 
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§ 10 Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:566 

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 

Kommunstyrelsens delges följande handlingar; 

- protokoll 20221216 styrelse 

- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 22 

december 2022 - Lägesrapport - Projekt Skene Närsjukhus december 

- Lägesrapport - Projekt Skene Närsjukhus december 2022 

Status 

Pågående 
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§ 11 Nämndsprotokoll KS/2022:12, PN/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2022-12-13 

- Protokoll Samverkansnämnd Personal 2022-03-02 

- Protokoll Samverkansnämnd personal 2022-11-10 

Status 

Pågående 
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§ 12 Övriga protokoll KS/2022:12, KS/2022:7 

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 

Kommunstyrelsens delges följande protokoll; 

- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-12-09 

- Protokoll SÄRF 2022-12-16 

- Protokoll Tolkförmedling Väst 2022-11-25 

- Protokoll KPR 2022-11-22 justerat 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo 


Tid   13:00 – 14:10  


 


Närvarande Beslutande  


Driton Bilalli (S), ordf. 


Niklas Gardewik (M), 1e vice ordf. 


Lina Chalhoub (C), ers. 


Jonas Adelsten Kristiansen (S), ers. 


Rosé Torkelsson (S) 


Eva-Karin Haglund (S) 


Emelie Romland (C) 


Viktoria Haraldson (C) 


Ana Alvarez Björk (L) 


Kathleen Wireklev (M) 


Brigitte Barenfeld (KD) 


Johnny Letth (oberoende (SD)) 


Johnny Johansson (SD)   


 


Icke tjänstgörande ersättare  


Bo Haarala (S) 


Leif Gustavsson (S) 


Anna Letth (SD) 


Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


  Julio Garcia Atterström, sektionschef 


  Kajsa Montan, kanslichef 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


  Tobias Edoff, planeringschef 


 


Paragrafer  § 1-§ 12 


Utses att justera  Niklas Gardewik (M) 
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Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Driton Bilalli (S) 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 


  Niklas Gardewik (M) 


 


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2023-01-19 


Anslaget under tiden 2023-01-25—2023-02-16 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


 


Underskrift   Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 1 Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet KS/2021:619 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• 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 


AU §181, 2022-12-21 


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


Motion: Motion utvecklande av närtrafik 


Beslutet skickas till 


Förslagsställarna    


Samhällssektionen 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 2 Önskemål om tillsynsansvar för Grimsås vattenskyddsområde 


KS/2022:112 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Begär av Länsstyrelsen att ge 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 
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Beslutsunderlag 


AU §183, 2022-12-21 


Tjänsteskrivelse 2022-12-01 


Protokoll 2022-09-27 BmGT §97 vattenskyddsområde Grimsås MMIL.2022 138 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Driton Bilalli (S) yrkar på att ändra beslutsformuleringen till att ”begär av 


Länsstyrelsen att ge Bygg- och miljönämnden...” 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen på sitt förslag. Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 


Länsstyrelsen Västra Götaland 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 3 Ramuppdrag IT 2023 KS/2022:517 


Kommunstyrelsens 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. 
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• 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 


AU §184, 2022-12-21 


Tjänsteskrivelse 2022-11-21 


Riktlinjer för ramuppdrag IT 2023 


Prislista IT-enheten 2023  
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Föredragning och debatt 


IT-strateg Jenny Hulander föredrar ärendet och svarar på frågor. 


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  


Avslutat 
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§ 4 Firmatecknare för Tranemo kommun avseende mandatperioden 


2023–2026 KS/2022:573 


Kommunstyrelsens 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. 


Reservation 


Johnny Letth (oberoende (SD)) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet. 


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 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 5 Valärende - val till styrelse och revision, Avfall Sverige KS/2023:10 


Kommunstyrelsens beslut 


• Ingen nominering föreslås. 
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 


Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag, ges nu möjlighet att nominera 


personer som valberedningen, efter sin beredning, ska kunna föreslå till att ingå i styrelsen 


eller revision för Avfall Sverige. 


Beslutsunderlag 


Skrivelse om val till styrelse och revision för Avfall Sverige 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Avfall Sverige 


Samhällssektionen 


Status 


Avslutat 
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§ 6 Valärende - Val av ledamöter och ersättare till Budgetutskottet (V) 


och (Mp) KS/2022:497 


Kommunstyrelsens beslut 


• Utser Viktor Lyresten (Mp) till ledamot och Marita Pahlen (Mp) till ersättare i 


budgetutskottet. 


• Utser Erica Grönesjö (V) till ledamot och Stefan Larsson (V) till ersättare i 


budgetutskottet. 


 
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 utsåg 2022-12-19, §309 ledamöter och ersättare till budgetutskottet. 


Miljöpartiets och Vänsterpartiets platser är vakanta och ska tillsättas. 
 


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) 


Beslutet skickas till 


Samtliga valda ledamöter och ersättare  


Kanslifunktionen 


HR-funktionen 


Ekonomifunktionen 


Status  


Avslutas 
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§ 7 Domar till kommunstyrelsen 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 Förvaltningensrätten i Karlstad 


Dom 2022-11-14 


Mål nr 3659-22 


- Dom Förvaltningsrätten Jönköping 


Dom 2022-11-16 


Mål nr 4393-22 


Status 


Pågående 
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§ 8 Information från förvaltningen KS/2023:1 


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 


Tranemo gymnasieskola  


12 januari var det besöksdag på Tranemo gymnasieskola för elever årskurs 9. Gymnasievalet 


pågår mellan den 10 januari till den 1 februari 2023. I december släpptes samtidigt ett 


magasin. Detta arbetar vi nu för att sprida digitalt genom både föräldrar, elever och invånare 


som vill hjälpa till att marknadsföra vår fina gymnasieskola. 


QR-koden leder till magasinet. 


 


Politikerutbildning i februari 


Vi påminner kommunstyrelsen om att anmäla er till politikerutbildning som genomförs den 


1 februari i Medborgarhuset. Utbildningen hålls av Jan Turvall, en guru på området. 


Utbildningen kommer att innehålla matnyttig information om vad som styr kommunen, 


rollfördelningar mellan olika politiska instanser och tjänstepersoner, kommunallagen, 


förvaltningslagen, sammanträdesteknik  


och mycket mer.  


Inbjudan har gått ut via kansliet (mail från Sanna Pihlajamäki Blomgren). Alla 


förtroendevalda i Tranemo kommun är inbjudna, sprid ordet till era kollegor för att så 


många som möjligt nyttjar möjligheten att komma.  


Samråd översiktsplan  


Just nu pågår kommunikationsinsatser kopplat till samråd för Tranemo kommuns 


översiktsplan i syfte att skapa engagemang för framtidens Tranemo kommun. Affischer finns 


uppsatta på varje ort i kommunen samt på biblioteket, gymnasiet och kommunhuset. Även 


filminspelning har genomförts och riktar sig till primärt gymnasieelever. Vi genomför 
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samtidigt annonseringsinsatser i STT i kombination med regelbundna inslag på våra sociala 


kanaler.  


Informationsträffar om nytt bidragssystem för föreningar  


Förvaltningen bjuder in till informationsträffar om det nya bidragssystemet. Syftet är att visa 


hur ansökan om föreningsbidrag går till via vårt digitala system samt ge information om 


bidragsnivåer första året med de nya reglerna. Bidragen kommer hamna på ungefär samma 


nivå som föregående år med viss uppräkning. Först ut är föreningar i Ljungsarp och Nittorp 


tisdag den 24 januari. Därefter är det Grimsås och Mossebo 26/1, Dalstorp och Ölsremma 


31/1, Limmared och Hulared 2/2, Tranemo 7/2 och 8/2, Ambjörnarp och Sjötofta 21/2 samt 


Länghem och Månstad 22/2. 


Digital trygghetsvandring  


Tillsammans med vår samverkanskommun Gislaved har vi tagit fram en kartbaserad lösning 


som skall fungera som digital trygghetsvandring. Via Tranemo kommuns hemsida ska man 


kunna rapportera in otrygga platser, sociala observationer mm. En pusselbit som 


kompletterar vårt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete både på kort och lång 


sikt.  


Deltagande i konventet ”folk och kultur” 


Tranemo kommuns kulturchef deltar i konventet ”Folk och Kultur” i panelsamtal om 


konstnärlig frihet i praktiken. Det är ett samtal med bland andra generaldirektören för 


Kulturrådet Kajsa Ravin, direktören för konstnärsnämnden Mika Romanus och VD:n för 


Riksteatern Susanna Dahlberg. Moderator på konventet är författaren och föreläsaren Zanyar 


Adami.  


Här finns mer information att ta del av om konventet: Konstnärlig frihet i praktiken 


(folkochkultur.se)  


Familjecentralen 


Under vårterminen utökar Familjecentralen sina såkallade riktade grupper. Avsikten är att utöka 


verksamheten i form av föräldrastöd, så som gruppverksamhet med fokus på: 


• Barns språk  


o babyläsning (bibliotekarie medverkar) 


o Grupp med fokus på barnets språkliga utveckling (logoped medverkar) 


• Anknytningen förälder och barn  


o Babymassage 


• Relationen förälder-barn 


o ABC, Trygghetscirkeln (psykolog medverkar), föräldraträffar för föräldrar 


som har barn med NPF-diagnos 


• Träffar för nyblivna föräldrar  



https://folkochkultur.se/program/punkt/474

https://folkochkultur.se/program/punkt/474
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o (BVC, Tranehälsan och barnmorska medverkar) 


Varje grupp träffas 5–6 gånger. Specialpedagog, förskollärare, socionom, BVC-sköterskor, 


barnmorska och bibliotekarie medverkar kontinuerligt i arbetet. 


Övertagande av återvinningsstationer och fastighetsnära insamling  


Det pågår ett stort arbete med övertagande av återvinningsstationer från och med 1 januari 2024 och 


fastighetsnära insamling från och med 1 januari 2026. Bland annat görs följande: 


• Framtagande av samarbetsavtal med Svenljunga kommun för gemensam 


omlastningsstation för förpackningar från återvinningsstationer. 


• Möten med FTI (som idag ansvarar för återvinningsstationerna) för att få till ett 


smidigt och effektivt övertagande. 


• Gemensam upphandling med grannkommunerna för drift och skötsel av 


återvinningsstationerna (startar i januari 2023). 


• Mark, Herrljunga, Vårgårda, Ulricehamn, Bollebygd och Tranemo har anlitat en 


konsult för att göra en utredning om de olika insamlingssystem som kan vara 


lämpliga för fastighetsnära insamling från villa. Detta arbete påbörjas i januari och 


ska vara klart i maj 2023.  


Information i korthet  


• TV-spelklubben som startar på biblioteket väcker uppmärksamhet, bland annat i 


lokalmedia. Nedanstående QR-kod går till ett reportage i Ulricehamns tidning. 


 


 


 


• Återigen rullar vi ut röda mattan, häller bubblor (alkoholfria 


givetvis) i glasen och visar Göteborg Film Festivals 


invigningsfilm på Bio Tranan fredag den 27 januari. Före 


visningen spelar kulturskolan filmmusik.  


• Sänkning av bashastighet från 50 km/h till 40 km/h pågår just nu. Från och med 


februari 2023 gäller nya hastigheter i Tranemo, Länghem, Ambjörnarp och 


Limmared. Övriga orter följer under våren 2023. 


• Ombyggnation av rastplatser samt ny väg vid Kroksjön kommer starta våren 2023. 


• Fortsättning med att bygga klart VA-överföringsledningen mellan Ljungsarp och 


Gölingstorp pågår. 


• Upphandling av nytt livsmedelsavtal pågår. Nuvarande avtal löper ut sista april.  


• Införandet av fastighetssystemet pågår fortsatt. Det är många uppgifter som ska 


matas in i systemet innan det kan fungera fullt ut. Parallellt med detta pågår ett 
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arbete med att ta fram underlag för ett övergripande fastighetsövervakningssystem 


som bland annat har till syfte att minska energiförbrukningen i våra fastigheter. 


• Simhallen genomför under vecka tre en folkhälsovecka med gratis ”prova på 


aktiviteter” i Gym1, samt tävlingar och andra aktiviteter inne i simhallen. Varmt 


välkomna! 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2023-01-19 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status 


Pågående 
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§ 9 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 2023-01-02 


Delegeringsbeslut Personal december 2022 


Delegeringsbeslut ÄO nov 


Delegeringsbeslut LSS nov 


Delegeringsbeslut IFO nov 


Delegeringsbeslut Färdtjänst Nov 


Delegeringsbeslut FN SoL Nov 


Status 


Pågående 
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§ 10 Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:566 


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 


Kommunstyrelsens delges följande handlingar; 


- protokoll 20221216 styrelse 


- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 22 


december 2022 - Lägesrapport - Projekt Skene Närsjukhus december 


- Lägesrapport - Projekt Skene Närsjukhus december 2022 


Status 


Pågående 
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§ 11 Nämndsprotokoll KS/2022:12, PN/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2022-12-13 


- Protokoll Samverkansnämnd Personal 2022-03-02 


- Protokoll Samverkansnämnd personal 2022-11-10 


Status 


Pågående 
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§ 12 Övriga protokoll KS/2022:12, KS/2022:7 


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 


Kommunstyrelsens delges följande protokoll; 


- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-12-09 


- Protokoll SÄRF 2022-12-16 


- Protokoll Tolkförmedling Väst 2022-11-25 


- Protokoll KPR 2022-11-22 justerat 


Status 


Pågående 
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