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Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, 

kommunkontoret i Tranemo 2023-02-09 kl 18:00 för behandling av följande ärenden: 

 

1 Justerare föreslås Ana Alvarez Björk (L) och Niklas Gardewik (M). 

Justeringen sker digitalt tisdagen 14e februari kl 15.30.  

 

2 Besök av förening Kultur 1740  

 

3 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:549, KS/2022:551, 

KS/2023:31, KS/2023:44 

- Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder för Stomvägen i 

Länghem 

- Medborgarförslag om fritidsbank 

- Medborgarförslag om hastighetsbegränsning på Ängsgatan i Grimsås 

- Medborgarförslag om framtagande av en livsmedels- och måltidspolicy 

- Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Länghems kyrka och 

Rådde gård 

- Motion om att använda sig av program för kooperativa hyresrätter på 

Radhusvägen för att frigöra resurser till byggnation av Solbacken 

 

4 Inkomna frågor och interpellationer KS/2022:556 

 

5 Svar - Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi (M) KS/2022:363 

 

6 Svar - Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet KS/2021:619 

 

7 Uppdrag och svar på uppdrag om att ta fram en policy angående 

betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter inom vattenskyddsområden 

KS/2020:155 



 

 

 

8 Önskemål om tillsynsansvar för Grimsås vattenskyddsområde 

KS/2022:112 

 

9 Uppdrag - Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2022 KS/2022:84 

 

10 Granskning av kommunens gatuunderhåll KS/2022:193 

 

11 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF KS/2022:507 

 

12 Val av ombud till Tranemo Utvecklings ABs bolagsstämma  

 

13 Val av ledamöter och ersättare till samverkansnämnd Arbetsmarknad  

 

14 Val av ledamöter och ersättare till samverkansnämnd Personal  

 

15 Val av ledamöter och ersättare till gemensam bygg- och miljönämnd 

Gislaved-Tranemo (Rättelse, direktjustering)  

 

16 Valärende - Avsägelse från Per Simonsson som ledamot i styrelsen för 

TranemoBostäder AB KS/2023:39 

 

17 Delgivningar KS/2022:497, KS/2023:3 

 

18 Information från kommunstyrelsen  

 

19 Information från revisorerna  

 

20 Rapport från beredning  

 

 



 

 

 

 

 

Tranemo, 2023-01-16 

Ulf Thifors (S) 

Ordförande    Sanna Pihlajamäki Blomgren 

    Utredare/Processekreterare 

 

Förhinder 

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

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

mailto:kommun@tranemo.se


Ämne: Medborgarförslag
Från: Mikaela  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-12-10 11:19:11

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

Mikaela
Öberg

 Hej!
Jag har flyttat in på stomvägen i länghem och bakom mitt hus går vägen förbi 
skolan och kyrkan. Varje dag ser jag bilar som kör för fort trots låg 
hastighetsbegränsning. Det är många barn som bor här i området och många 
barn som rör sig vid skolan och parken. När jag ser bilar och lastbilar komma 
i full fart förbi kyrkan får jag ont i magen att mitt barn ska röra sig här om 
några år!
Hur kan det inte finnas farthinder eller någon sån hastighetsskylt som blinkar 
när folk kör förfort på vägen? Alltså boråsvägen.
Mvh
Mikaela 



Ämne: Medborgarförslag
Från: Josefine  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-12-16 18:56:46

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

Josefine
Axelsson

 Fritidsbank.
Jag skulle önska att Tranemo Kommun, som så många andra kommuner hade 
en fritidsbank. En plats där kommuninvånarna skulle kunna låna 
fritidsutrustning. Skridskor, skidor mm på vintern. Tält och tennisracket på 
sommaren. Till exempel.

Det skulle gynna många som inte har råd att köpa fritidsartiklar för enstaka 
utflykter.
Skolan har till exempel friluftsdagar där barnen ombeds ha med sig 
utrustning. Har man ingen utrustning så kan man inte delta.

Fritidsbanken hade kunnat finnas i någon av kommunens befintliga 
verksamheter och vara öppen under begränsade tider för utlåning och 
återlämning. Det skulle kunna fungera som ett bibliotek, fast för 
fritidsartiklar.
Artiklarna som lånas ut kommer från kommunens innvånare som skänker sina 
urväxta men hela och rena saker. Företag kan även skänka pengar till 
projektet så att nya saker kan köpas in, för att främja folkhälsan och för att ge 
barn och ungdomar en rikare fritid.

Kanske kan daglig verksamhet ha detta hos sig och även sköta underhåll på 
grejerna så att de håller sig fina och hela så att så många som möjligt kan 
njuta av dem.



Ämne: Medborgarförslag
Från: Falko  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2023-01-13 14:44:45

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

Falko
Falk Braunschweig

 HEjsan.

JAg som bor på Ängsgatan 13 i Grimsås och flera andra som bor gatorna 
bredvid har stora bekymmer att bilisterna kör för fort. 

Mitt förslag är att ni gör en hastighetsbegränsning på 30km på de gatorna 
eller sätta upp farthinder. Det är ibland livsfarlig och jag är rätt om mina och 
andras barn. 

TAck för ert förståelse.



Ämne: Medborgarförslag
Från: Love  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2023-01-19 12:06:36

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

Love
Andersson

 Framtagande av en livsmedels- och måltidspolicy

Våra matvanor påverkar vår hälsa, vår miljö och vårt klimat. Kommunen 
serverar stora mängder mat i skola och omsorgsverksamheten. Kommunen 
har därmed ett stort ansvar att servera mat som bidrar till bättre hälsa, miljö 
och klimat. 

I skolan är maten avgörande för att eleverna ska orka ta till sig av ny kunskap 
hela dagen och bör även vara en del av barnens pedagogiska verksamhet med 
större kunskap om matens påverkan på hälsa, miljö och klimat.

För äldre och inom LSS-verksamheten är maten viktig för att undvika 
undernäring, ge mervärde till livskvaliteten och skapa trivsamma sociala 
möten under dagen.

Policyn kan ta sin utgångspunkt utifrån dessa punkter:
- God, näringsriktig och hälsosam mat
- Eftersträva närproducerad mat
- Högre andel ekologisk mat
- Säsongsanpassad och klimatsmart mat
- Lagad från grunden nära den som äter maten
- Minskat matsvinn och att maten är en del av den pedagogiska
verksamheten
- Energieffektivitet vid tillagningen
- Samt att den omgivande miljön då man äter är

I svensk mat finner vi exempelvis högre näringsinnehåll, en mer human 
djurhållning och betydligt skarpare krav på antibiotikaanvändning än det som 
är importerat. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska ligga till grund för upphandlingen av mat 
liksom för kommunens verksamheters arbete med livsmedels- och 
måltidsfrågor i
bland annat skolor, äldreboenden och andra verksamheter. Vi vill att 
produktion av maten ska ske så nära måltiden som möjligt för att undvika 
tapp i näringsinnehåll och för att stärka dialog mellan den som lagar och den 



som äter maten.

För att matupphandlingen ska bli så bra som möjligt och generera så hög 
kvalitet som möjligt bör den anpassas så att fler och mindre aktörer kan vara 
med och konkurrera, inte bara de största aktörerna. Mat till äldre inom 
omsorgen och mat till barn/ungdomar inom skolan ställer olika krav på 
maten, exempelvis kopplat till smak och vilka rätter som serveras, vilket 
måste beaktas i upphandlingen.

Vi föreslår därför att fullmäktige beslutar att:
- Tranemo kommun tar fram en livsmedels- och måltidspolicy som tar sin
hänsyn till de ovan listade punkterna
- Tranemo kommuns kommande upphandling av mat tar sin utgångspunkt i
den nya
livsmedels- och måltidspolicyn.
- Att kommunen tar fram en modell för upphandling där fler aktörer än de
största ska kunna vara med i anbudsgivningen.

Ambjörnarp 19/1-2023
Love Andersson



Ämne: Medborgarförslag
Från: Sonja  Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2023-01-24 18:58:51

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

Sonja
Andre’n 

 Gång och cykelväg!
Mellan Länghems kyrka och Rådde gård är mycket omtyckt motionsrunda , 
kallas viltvattenrundan. Många går här dagligen.
Bilvägen här är smal. Mycket trångt för både bilist och gångare/cyklist. Ofta 
får man gå ned i diket när bilar möts. Denna sträcka är ca 1 km.
Här skulle en cykel o gångväg vara en trafiksäker lösning.



Motion till Tranemo Kommuns Fullmäktige  

Kommunen är skyldig att utan dröjsmål 
skapa en levande vardag med hög kvalitet 
för vår åldrande befolkning 
 

Nu är det dags att agera. Vi kan inte pausa utvecklingen i vår kommun och inte heller blunda 
för det faktum att vi har en åldrande del av vår befolkning som ökar i antal. Det är nu hög tid 
att öppna ögon och sinne och ta vara på de möjligheter som faktiskt finns. Det går inte att 
bara köra på i gamla spår, särskilt inte som vi tvingats konstatera att det här med byggnation 
det är kommunen inte bra på. 

Riksbyggen har ett program för kooperativa hyresrätter som borde kunna passa i Länghem. 
Detta koncept skulle kunna användas på Radhusvägen i Länghem och på så sätt frigöra 
Tranemobostäders resurser till Byggnation av Solbacken. Genom detta förfarande så stannar 
hyresintäkterna för Solbacken inom den kommunala familjen. Det är inte sunt att genom 
långa, förmånliga hyreskontrakt låta skattemedel hamna hos privata aktörer. 

Vi är skyldiga våra kommunmedborgare att skrida till handling nu utan dröjsmål. 
Kommunens ekonomiska läge blir bara sämre och äldre som inte får plats i omsorgen blir 
lidande. 

Därför föreslår vi att Kommunen släpper pausknappen och kör igång med följande som vi 
anser skulle kunna hjälpa till i utvecklingen: 

 Förvaltningen bör ta kontakt med Riksbyggen och informera sig om deras program,  
”Vivum” för att bygga ett andra hyreshus på Radhusvägen i Länghem.  
 

 Tranemobostäder bör ges uppdraget att bygga nytt Solbacken med tillhörande 
verksamhetslokaler.  
 

 

Tranemo 2023-01-26 

Sverigedemokraternas kommungrupp i Tranemo 

Wajdi-Louis Azouri 

 



 Moderaterna i Tranemo Kommun 22-12-20 
 

Frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli. 

Jag hörde dig i talarstolen säga att, ett förskolebarn på ”nattis” inte får kosta mer än ett barn 
inskriven i den dagliga verksamheten. 

Då skulle jag väldigt gärna vilja ställa några följdfrågor på det påståendet: 

- Hur ställer sig kommunstyrelsens ordförande till den ojämnställda kostnadsfördelningen 
mellan kommunens förskolor? Där vi i mindre förskolor har mer än dubbel tilldelning per 
barn i skolpeng än om man jämför med Tranemo tätort och Limmared. 

- Varför värderar styret vissa barn högre än andra? 
- Hur länge ser styret att det är ekonomiskt försvarbart att i lilla Tranemo med 12 000 

innevånare, bedriver 16 st. separata fysiska förskolor? 

Och nu när jag ändå är varm i mina frågeställningar, 

- Hur ser Kommunstyrelsens ordförande, att ni i kommunens förskolor, kan upprätthålla en 
jämn Kvalité?  
 
 
Fredrik Risby Moderaterna, Ledamot i Kommunfullmäktige Tranemo kommun. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-19 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 302 Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi (M) KS/2022:363 
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 
I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt uttryckta i 
styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela organisationen arbetar utifrån. De 
yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i främst 
budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med kommunens antagna 
styrmodell och dess metodstöd. 

Ärendet 
Stephan Bergman (M) har 2022-08-01 lämnat en motion angående åtgärdsplan för bättre 
ekonomi. Förslagsställaren anser att ekonomin i vårt land kommer försämras och för att 
hantera detta krävs åtgärder och anpassningar. Förslagsställaren yrkar på nedan:  
 

• Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 
resursfördelningsmodell. 

• Ta fram de delar av kommunens verksamhet som istället för egen verksamhet kan 
läggas på entreprenad. 

• Avyttra egendom/skog/mark som i närhet inte behövs för kommunens utveckling. 
• Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska antalet 

anställda personer inom administration som inte direkt är kopplade till vård och 
skola. 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter beslut om 
rätten till heltid. 

Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman (M) 2022-10-31 för att ge motionären 
tillfälle att utveckla sitt förslag. 

I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt uttryckta i 
styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela organisationen arbetar utifrån.  

De yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i främst 
budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med kommunens antagna 
styrmodell och dess metodstöd. Att frångå kommunens fastslagna processer där dessa frågor 
hanteras ses inte som en framkomlig väg. Att kräva mer än vad som redan framgår av 
budgetprocess och styrmodellen är resurskrävande insatser och behöver initieras tidigt i 
budgetarbetet som ett uppdrag om det ska vara möjligt att genomföras.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-19 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Exempelvis på de forum där denna typ av frågor bör hanteras och dess planerade tid 2023 är:  

 

• Budgetutskottet, 10 sammanträden 2023. Deltar gör kommunledning och politiker 
från samtliga partier.  

• Vertikala dialoger, medskick från högsta instans i samtliga led i hela organisationen. 
Totalt hålls omkring 300 vertikala dialoger på olika nivåer, vilka finns mer beskrivna 
i styrmodell och metodstöd.  

• Budgetförslag som beslutas av KF under oktober/november. Politikens eget 
dokument. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys  

Jämställdhet- och rättighetsperspektivet är inte applicerbart på ärendet.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
AU §173, 2022-12-01 
Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 
Tjänsteskrivelse om svar på motion KS/2022:363 
KF §106 Inkomna motioner och medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
1e vice ordförande Niklas Gardewik (M) yrkar på att ändra beslutet till att motionen ska 
anses besvarad. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsens på Gardewiks (M) förslag. Förslaget bifalles.  

Beslutet skickas till 
Stephan Bergman    
Servicesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-19 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 
 
 

Status 
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-12-01 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 173 Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi (M) KS/2022:363 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Sammanfattning av ärendet 
I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt uttryckta i 
styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela organisationen arbetar utifrån. De 
yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i främst 
budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med kommunens antagna 
styrmodell och dess metodstöd. 

Ärendet 
Stephan Bergman (M) har 2022-08-01 lämnat en motion angående åtgärdsplan för bättre 
ekonomi. Förslagsställaren anser att ekonomin i vårt land kommer försämras och för att 
hantera detta krävs åtgärder och anpassningar. Förslagsställaren yrkar på nedan:  
 

• Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 
resursfördelningsmodell. 

• Ta fram de delar av kommunens verksamhet som istället för egen verksamhet kan 
läggas på entreprenad. 

• Avyttra egendom/skog/mark som i närhet inte behövs för kommunens utveckling. 
• Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska antalet 

anställda personer inom administration som inte direkt är kopplade till vård och 
skola. 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter beslut om 
rätten till heltid. 

Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman (M) 2022-10-31 för att ge motionären 
tillfälle att utveckla sitt förslag. 

I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt uttryckta i 
styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela organisationen arbetar utifrån.  

De yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i främst 
budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med kommunens antagna 
styrmodell och dess metodstöd. Att frångå kommunens fastslagna processer där dessa frågor 
hanteras ses inte som en framkomlig väg. Att kräva mer än vad som redan framgår av 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-12-01 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

budgetprocess och styrmodellen är resurskrävande insatser och behöver initieras tidigt i 
budgetarbetet som ett uppdrag om det ska vara möjligt att genomföras.   

Exempelvis på de forum där denna typ av frågor bör hanteras och dess planerade tid 2023 är:  

 

• Budgetutskottet, 10 sammanträden 2023. Deltar gör kommunledning och politiker 
från samtliga partier.  

• Vertikala dialoger, medskick från högsta instans i samtliga led i hela organisationen. 
Totalt hålls omkring 300 vertikala dialoger på olika nivåer, vilka finns mer beskrivna 
i styrmodell och metodstöd.  

• Budgetförslag som beslutas av KF under oktober/november. Politikens eget 
dokument. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys  

Jämställdhet- och rättighetsperspektivet är inte applicerbart på ärendet.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 
Tjänsteskrivelse om svar på motion KS/2022:363 
KF §106 Inkomna motioner och medborgarförslag 

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

Beslutet skickas till 
Stephan Bergman    
Servicesektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 



 
 
 

Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Controller 
Datum: 2022-10-25 
Dnr: KS/2022:363 

 
 

 

 Svar på Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi (M) 

Förslag till beslut 
• Motionen avslås.  

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

Sammanfattning av ärendet 
I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt 
uttryckta i styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela 
organisationen arbetar utifrån. De yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att 
genomföra och/eller diskutera i främst budgetprocessen och den löpande 
uppföljning i enlighet med kommunens antagna styrmodell och dess metodstöd. 

Ärendet 
Stephan Bergman (M) har 2022-08-01 lämnat en motion angående åtgärdsplan för 
bättre ekonomi. Förslagsställaren anser att ekonomin i vårt land kommer 
försämras och för att hantera detta krävs åtgärder och anpassningar. 
Förslagsställaren yrkar på nedan:  
 

• Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 
resursfördelningsmodell. 

• Ta fram de delar av kommunens verksamhet som istället för egen 
verksamhet kan läggas på entreprenad. 

• Avyttra egendom/skog/mark som i närhet inte behövs för kommunens 
utveckling. 

• Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att 
minska antalet anställda personer inom administration som inte direkt är 
kopplade till vård och skola. 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter 
beslut om rätten till heltid. 



 
 
 

Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Controller 
Datum: 2022-10-25 
Dnr: KS/2022:363 

 
 

Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman (M) 2022-10-31 för att ge 
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 

I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt 
uttryckta i styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela 
organisationen arbetar utifrån.  

De yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i 
främst budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med 
kommunens antagna styrmodell och dess metodstöd. Att frångå kommunens 
fastslagna processer där dessa frågor hanteras ses inte som en framkomlig väg. 
Att kräva mer än vad som redan framgår av budgetprocess och styrmodellen är 
resurskrävande insatser och behöver initieras tidigt i budgetarbetet som ett 
uppdrag om det ska vara möjligt att genomföras.   

Exempelvis på de forum där denna typ av frågor bör hanteras och dess 
planerade tid 2023 är:  
 

• Budgetutskottet, 10 sammanträden 2023. Deltar gör kommunledning och 
politiker från samtliga partier.  

• Vertikala dialoger, medskick från högsta instans i samtliga led i hela 
organisationen. Totalt hålls omkring 300 vertikala dialoger på olika 
nivåer, vilka finns mer beskrivna i styrmodell och metodstöd.  

• Budgetförslag som beslutas av KF under oktober/november. Politikens 
eget dokument. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys  
Jämställdhet- och rättighetsperspektivet är inte applicerbart på ärendet.  

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 



 
 
 

Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Controller 
Datum: 2022-10-25 
Dnr: KS/2022:363 

 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion KS/2022:363 

KF §106 Inkomna motioner och medborgarförslag 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Stephan Bergman    
Servicesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige.  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
Konrad Fredh   Lovisa Wirdemo 
Ekonomichef    Controller 



 
 
Till kommunfullmäktige i Tranemo Kommun 
 
Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 
 
I stort sett alla ekonomiska experter anser att ekonomin i vårt land kommer att 
försämras. Och man är eniga om att den framtida ekonomin i kommunerna kommer 
att vara ansträngd. För att hantera detta krävs åtgärder och anpassningar. Och detta 
snarast då fulla effekter av beslutade åtgärder oftast tar tid. 
 
Moderaterna ser nödvändigheten i att fullmäktige tar sitt ansvar och upprättar en 
åtgärdsplan. Tranemo kan minska sina kostnader, men också öka sina intäkter. Vi 
behöver nya grepp för att vara fortsatt attraktiv när det gäller boende, arbete och 
företagande. 
 
Vi politiker behöver ett bättre grepp över ekonomin. Speciellt när man ser i 
backspegeln på missförhållanden i investeringar och kalkyler. 
 
Vi yrkar: 
 

• Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 
resursfördelningsmodell. 

• Ta fram de delar av kommunens verksamhet som istället för egen verksamhet 
kan läggas på entreprenad. 

• Avyttra egendom/skog/mark/ som i närhet inte behövs för kommunens 
utveckling. 

• Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska 
antalet anställda personer inom administration som inte direkt är kopplade till 
vård och skola. 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter 
beslut om rätten till heltid. 

 
Ovanstående åtgärder är exempel på hur förbättringar av ekonomin kan ske. 
Vissa kan genomföras direkt medan andra tar längre tid, men viktigt är att 
komma igång. 
 
2022-07-13 
 
Moderata fullmäktigegruppen 
 

Stephan Bergman (M)    Ellinor Liljegren Kalmár (M)     Kathleen Wireklev (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, 
men finansiering är för tillfället inte aktuellt. Ett första steg kan vara att uppmärksamma den 
Närtrafik som finns. 
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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 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 
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Status 
Kommunfullmäktige 
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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 
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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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§ 298 Uppdrag och svar på uppdrag om att ta fram en policy angående 
betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter inom 
vattenskyddsområden KS/2020:155 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar informationen. 

• Antar Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2.  

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

Beslutsmotivering 
En policy för ersättning inom vattenskyddsområden är inte förenlig med 2 kap. 3 
(likställighetsprincipen) och 8 § kommunallagen. Det är inte heller förenligt med lag om 
allmänna vattentjänster.  

En policy ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömning från fall 
till fall. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet återremitterades till förvaltningen av AU 2022-10-20 med uppdraget att utreda den 
ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål fanns också om 
att ta fram ytterligare ett förslag på policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om vattenskyddsområden 
lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde markägaren ska betala för att ansöka om 
dispenser och tillsyn. 

Ersättning kan ges till fastighetsägare eller verksamhetsutövare enligt 31 kap. 4 § miljöbalken 
om vattenskyddsföreskriften innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. 

Det är inte förenligt enligt lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska finansiera 
enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som dispensavgift eller 
tillsynsavgift.  

Ärendet 

Allmänna utskottet beslutade 2019-04-11 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om de 
avgifter som uppstår kan belasta VA-kollektivet och inte markägarna. Kommunstyrelsen har 
2019-11-18 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy angående betalning av tillsyns- 
och anmälningsavgifter i enlighet med Vara kommuns policy. 
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LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om vattenskyddsområden 
lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde markägaren ska betala för att ansöka om 
dispenser. LRF kommungruppen anser att kollektivet/kommunen ska stå för kostnader av 
dispenser och tillsyn.   

Tranemo kommuns organisation och ansvarsområden regleras av kommunallagen. Enligt 
kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat. Utöver uttag av avgifter för tillsyn och dispenser 
enligt föreskrifter för de kommunala vattenskyddsområdena sker uttag av avgifter enligt 
andra lagstiftningar. Likställighetsprincipen innebär att kommuninvånarna ska behandlas på 
motsvarande sätt. 

Advokat Rikard Setterlid, Advokatfirman Setterlid AB, har på uppdrag av förvaltningen 
utrett om det ur ett rättsligt perspektiv är förenligt att VA-kollektivet bekostar en 
fastighetsägares eller verksamhetsutövares utgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken inom ett vattenskyddsområde. Advokatens sammanfattande bedömning är: 

”att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, LAV, att med va-kollektivets 
ekonomiska medel ersätta ägare av fastigheter som omfattas av vattenskyddsområdet för 
dennes kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och 

att den tänkta kompensationsmekanismen dessutom får anses strida mot 2 kap. 8 § 
kommunallagen och dess principiella förbud mot stöd till enskild näringsidkare, oavsett om 
kompensationen sker med va-kollektivets medel eller andra kommunala medel.  

Den omständigheten är att det må finnas andra kommuner som valt ett annat betraktelsesätt, 
förändrar inte den nu gjorda rättsliga bedömningen.”  

LRF kommungruppen Tranemo har i ytterligare skrivelse 2019-11-11 ansett att det inte är 
rimligt att enskild fastighetsägare ensam ska stå för kostnader att skydda dricksvattnet. 
Bördefördelningen mellan VA-kollektivet och den enskilde måste bli rimligt. LRF 
kommungrupp anser att det är rimligt att kommunen betalar en ersättning till de 
fastighetsägare som belastas med stora inskränkningar. I skrivelsen hänvisas till mark- och 
miljööverdomstolens dom, M6362-18. 

Om en skyddsföreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken innebär att mark tas i anspråk eller att 
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, har 
fastighetsägaren enligt 31 kap. 4 § pkt 5 miljöbalken rätt till ersättning. Rätten till ersättning 
gäller enligt 5 § samma kapitel miljöbalken om tillstånd har vägrats eller förenats med 
särskilda villkor. Ersättningens storlek får bedömas utifrån det enskilda fallet. 

Det är inte förenligt enligt 30 § lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska 
finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som dispensavgift 
eller tillsynsavgift. Avgifter som tas ut enligt lagen om allmänna vattentjänster ska täcka 
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kostnader för att upprätthålla och driva kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Uttag av avgifter ska följa självkostnadsprincipen d.v.s. avgiften får 
inte överstiga kostnaderna för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningarna. 

Ärendet återremitterades till förvaltningen 2022-10-20 med uppdraget att utreda den 
ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål fanns också om 
att ta fram ytterligare ett förslag på policy.  

Förvaltningen har dels följt kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en policy för 
ersättning inom vattenskyddsområden dels följt AU:s uppdrag och tagit fram ytterligare ett 
förslag till policy, trots att det inte är förenligt med ovanstående. Förvaltningens förslag är 
att inte någon policy antas. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan om lagen följs och någon policy inte antas. 
Om policy – förslag 1 antas är årlig kostnad beräknad till 14 000 – 18 000 kr per år 
Om Policy – förslag 2 antas är årlig kostnad beräknad till 8 000 – 12 000 kr per år 

Finansiering av ett antagande av en policy kommer ske genom VA-taxan. 

Beslutsunderlag 
AU §170, 2022-12-01 
Tjänsteskrivelse - om uppdrag att ta fram en policy om anmälnings- och tillståndsavgifter 
inom vattenskyddsområden 
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, 225 §  
PM Fråga om lagligheten vid ersättning inom vattenskyddsområden 
Synpunkter från LRF angående ersättning till fastighetsägare för tillkommande avgifter inom 
vattenskyddsområden 
Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 1 
Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2 

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

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Policy 

Slutinstans 
Kommunstyrelse om uppdraget ska avskrivas. 
Kommunfullmäktige om policy ska antas. 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 170 Uppdrag och svar på uppdrag om att ta fram en policy angående 
betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter inom 
vattenskyddsområden KS/2020:155 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar informationen. 

• Antar Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2.  

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

Beslutsmotivering 
En policy för ersättning inom vattenskyddsområden är inte förenlig med 2 kap. 3 
(likställighetsprincipen) och 8 § kommunallagen. Det är inte heller förenligt med lag om 
allmänna vattentjänster.  

En policy ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömning från fall 
till fall. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet återremitterades till förvaltningen av AU 2022-10-20 med uppdraget att utreda den 
ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål fanns också om 
att ta fram ytterligare ett förslag på policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om vattenskyddsområden 
lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde markägaren ska betala för att ansöka om 
dispenser och tillsyn. 

Ersättning kan ges till fastighetsägare eller verksamhetsutövare enligt 31 kap. 4 § miljöbalken 
om vattenskyddsföreskriften innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. 

Det är inte förenligt enligt lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska finansiera 
enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som dispensavgift eller 
tillsynsavgift.  

Ärendet 

Allmänna utskottet beslutade 2019-04-11 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om de 
avgifter som uppstår kan belasta VA-kollektivet och inte markägarna. Kommunstyrelsen har 
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2019-11-18 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy angående betalning av tillsyns- 
och anmälningsavgifter i enlighet med Vara kommuns policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om vattenskyddsområden 
lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde markägaren ska betala för att ansöka om 
dispenser. LRF kommungruppen anser att kollektivet/kommunen ska stå för kostnader av 
dispenser och tillsyn.   

Tranemo kommuns organisation och ansvarsområden regleras av kommunallagen. Enligt 
kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat. Utöver uttag av avgifter för tillsyn och dispenser 
enligt föreskrifter för de kommunala vattenskyddsområdena sker uttag av avgifter enligt 
andra lagstiftningar. Likställighetsprincipen innebär att kommuninvånarna ska behandlas på 
motsvarande sätt. 

Advokat Rikard Setterlid, Advokatfirman Setterlid AB, har på uppdrag av förvaltningen 
utrett om det ur ett rättsligt perspektiv är förenligt att VA-kollektivet bekostar en 
fastighetsägares eller verksamhetsutövares utgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken inom ett vattenskyddsområde. Advokatens sammanfattande bedömning är: 

”att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, LAV, att med va-kollektivets 
ekonomiska medel ersätta ägare av fastigheter som omfattas av vattenskyddsområdet för 
dennes kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och 

att den tänkta kompensationsmekanismen dessutom får anses strida mot 2 kap. 8 § 
kommunallagen och dess principiella förbud mot stöd till enskild näringsidkare, oavsett om 
kompensationen sker med va-kollektivets medel eller andra kommunala medel.  

Den omständigheten är att det må finnas andra kommuner som valt ett annat betraktelsesätt, 
förändrar inte den nu gjorda rättsliga bedömningen.”  

LRF kommungruppen Tranemo har i ytterligare skrivelse 2019-11-11 ansett att det inte är 
rimligt att enskild fastighetsägare ensam ska stå för kostnader att skydda dricksvattnet. 
Bördefördelningen mellan VA-kollektivet och den enskilde måste bli rimligt. LRF 
kommungrupp anser att det är rimligt att kommunen betalar en ersättning till de 
fastighetsägare som belastas med stora inskränkningar. I skrivelsen hänvisas till mark- och 
miljööverdomstolens dom, M6362-18. 

Om en skyddsföreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken innebär att mark tas i anspråk eller att 
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, har 
fastighetsägaren enligt 31 kap. 4 § pkt 5 miljöbalken rätt till ersättning. Rätten till ersättning 
gäller enligt 5 § samma kapitel miljöbalken om tillstånd har vägrats eller förenats med 
särskilda villkor. Ersättningens storlek får bedömas utifrån det enskilda fallet. 
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Det är inte förenligt enligt 30 § lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska 
finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som dispensavgift 
eller tillsynsavgift. Avgifter som tas ut enligt lagen om allmänna vattentjänster ska täcka 
kostnader för att upprätthålla och driva kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Uttag av avgifter ska följa självkostnadsprincipen d.v.s. avgiften får 
inte överstiga kostnaderna för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningarna. 

Ärendet återremitterades till förvaltningen 2022-10-20 med uppdraget att utreda den 
ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål fanns också om 
att ta fram ytterligare ett förslag på policy.  

Förvaltningen har dels följt kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en policy för 
ersättning inom vattenskyddsområden dels följt AU:s uppdrag och tagit fram ytterligare ett 
förslag till policy, trots att det inte är förenligt med ovanstående. Förvaltningens förslag är 
att inte någon policy antas. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan om lagen följs och någon policy inte antas. 
Om policy – förslag 1 antas är årlig kostnad beräknad till 14 000 – 18 000 kr per år 
Om Policy – förslag 2 antas är årlig kostnad beräknad till 8 000 – 12 000 kr per år 

Finansiering av ett antagande av en policy kommer ske genom VA-taxan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - om uppdrag att ta fram en policy om anmälnings- och tillståndsavgifter 
inom vattenskyddsområden 
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, 225 §  
PM Fråga om lagligheten vid ersättning inom vattenskyddsområden 
Synpunkter från LRF angående ersättning till fastighetsägare för tillkommande avgifter inom 
vattenskyddsområden 
Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 1 
Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund och verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att policyn förslag 2 ska antas. 

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

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Policy 

Slutinstans 
Kommunstyrelse om uppdraget ska avskrivas. 
Kommunfullmäktige om policy ska antas. 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Henrik Johansson 
Verksamhetschef 
Datum: 2022-11-03 
Dnr: KS/2020:155 
 
 

Tjänsteskrivelse om uppdrag att ta fram en policy om 
anmälnings- och tillståndsavgifter inom 
vattenskyddsområden 

Förslag till beslut 
• Noterar informationen 

• Inte antar någon Policy för ersättning inom vattenskyddsområden.  

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

Beslutsmotivering 
En policy för ersättning inom vattenskyddsområden är inte förenlig med 2 kap. 3 
(likställighetsprincipen) och 8 § kommunallagen. Det är inte heller förenligt med 
lag om allmänna vattentjänster.  

En policy ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för 
bedömning från fall till fall. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet återremitterades till förvaltningen av AU 2022-10-20 med uppdraget att 
utreda den ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. 
Önskemål fanns också om att ta fram ytterligare ett förslag på policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om 
vattenskyddsområden lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde 
markägaren ska betala för att ansöka om dispenser och tillsyn. 

Ersättning kan ges till fastighetsägare eller verksamhetsutövare enligt 31 kap. 4 § 
miljöbalken om vattenskyddsföreskriften innebär att mark tas i anspråk eller att 
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. 



 
 
 
Det är inte förenligt enligt lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska 
finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som 
dispensavgift eller tillsynsavgift.  

Ärendet 

Allmänna utskottet beslutade 2019-04-11 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda om de avgifter som uppstår kan belasta VA-kollektivet och inte 
markägarna. Kommunstyrelsen har 2019-11-18 gett förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en policy angående betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter i enlighet 
med Vara kommuns policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om 
vattenskyddsområden lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde 
markägaren ska betala för att ansöka om dispenser. LRF kommungruppen anser 
att kollektivet/kommunen ska stå för kostnader av dispenser och tillsyn.   

Tranemo kommuns organisation och ansvarsområden regleras av 
kommunallagen. Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner och regioner 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Utöver uttag av avgifter för tillsyn och dispenser enligt föreskrifter för de 
kommunala vattenskyddsområdena sker uttag av avgifter enligt andra 
lagstiftningar. Likställighetsprincipen innebär att kommuninvånarna ska 
behandlas på motsvarande sätt. 

Advokat Rikard Setterlid, Advokatfirman Setterlid AB, har på uppdrag av 
förvaltningen utrett om det ur ett rättsligt perspektiv är förenligt att VA-
kollektivet bekostar en fastighetsägares eller verksamhetsutövares utgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom ett vattenskyddsområde. 
Advokatens sammanfattande bedömning är: 

”att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, LAV, att med va-
kollektivets ekonomiska medel ersätta ägare av fastigheter som omfattas av 
vattenskyddsområdet för dennes kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, och 

att den tänkta kompensationsmekanismen dessutom får anses strida mot 2 kap. 8 
§ kommunallagen och dess principiella förbud mot stöd till enskild 
näringsidkare, oavsett om kompensationen sker med va-kollektivets medel eller 
andra kommunala medel.  

Den omständigheten är att det må finnas andra kommuner som valt ett annat 
betraktelsesätt, förändrar inte den nu gjorda rättsliga bedömningen.”  



 
 
 
LRF kommungruppen Tranemo har i ytterligare skrivelse 2019-11-11 ansett att 
det inte är rimligt att enskild fastighetsägare ensam ska stå för kostnader att 
skydda dricksvattnet. Bördefördelningen mellan VA-kollektivet och den enskilde 
måste bli rimligt. LRF kommungrupp anser att det är rimligt att kommunen 
betalar en ersättning till de fastighetsägare som belastas med stora 
inskränkningar. I skrivelsen hänvisas till mark- och miljööverdomstolens dom, 
M6362-18. 

Om en skyddsföreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken innebär att mark tas i 
anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 
avsevärt försvåras, har fastighetsägaren enligt 31 kap. 4 § pkt 5 miljöbalken rätt 
till ersättning. Rätten till ersättning gäller enligt 5 § samma kapitel miljöbalken 
om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor. Ersättningens 
storlek får bedömas utifrån det enskilda fallet. 

Det är inte förenligt enligt 30 § lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet 
ska finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som 
dispensavgift eller tillsynsavgift. Avgifter som tas ut enligt lagen om allmänna 
vattentjänster ska täcka kostnader för att upprätthålla och driva kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Uttag av avgifter ska följa 
självkostnadsprincipen d.v.s. avgiften får inte överstiga kostnaderna för att ordna 
och driva vatten- och avloppsanläggningarna. 

Ärendet återremitterades till förvaltningen 2022-10-20 med uppdraget att utreda 
den ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål 
fanns också om att ta fram ytterligare ett förslag på policy.  

Förvaltningen har dels följt kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en policy 
för ersättning inom vattenskyddsområden dels följt AU:s uppdrag och tagit fram 
ytterligare ett förslag till policy, trots att det inte är förenligt med ovanstående. 
Förvaltningens förslag är att inte någon policy antas. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan om lagen följs och någon policy inte 
antas. 
Om policy – förslag 1 antas är årlig kostnad beräknad till 14 000 – 18 000 kr per år 
Om Policy – förslag 2 antas är årlig kostnad beräknad till 8 000 – 12 000 kr per år 



 
 
 
Finansiering av ett antagande av en policy kommer ske genom VA-taxan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - om uppdrag att ta fram en policy om anmälnings- och 
tillståndsavgifter inom vattenskyddsområden 
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, 225 §  
PM Fråga om lagligheten vid ersättning inom vattenskyddsområden 
Synpunkter från LRF angående ersättning till fastighetsägare för tillkommande 
avgifter inom vattenskyddsområden 
Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 1 
Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Utskott 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Henrik Johansson 

Sektionschef    Verksamhetschef 
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Policy för ersättning inom 
vattenskyddsområden – förslag 1 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument 
Handlingstyp: Policy angående betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter 
inom vattenskyddsområden 
Diarienummer: KS/2020:155 
Beslutas av:  
Fastställelsedatum: /Beslutdatum/  
Dokumentansvarig: Ange titel och funktion/sektion 
Revideras: Minst vart 4:e år 
Följs upp av: VA-enheten 
Tidigare versioner: Ange tidigare diarienr 
Giltig t o m: 
 

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



 
 
 
Innehåll 

1 Inledning 4 

2 Syfte 4 

3  Ersättning inom vattenskyddsområden  4 

4 Implementering och tillämpning 5 
 

 

 

 

  



 
 
 
1 Inledning  

Förvaltningen har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram denna policy 
angående hanteringen av de kostnader som uppstår i samband med anmälnings- 
eller tillståndsärenden inom befintliga eller blivande vattenskyddsområden i 
Tranemo kommun 

2 Syfte 

Policyn anger Tranemo kommuns förhållningssätt till hur ekonomiska 
ersättningar i kommunala vattenskyddsområden ska hanteras. Policyn ger inte 
några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömning från fall till fall.   

Policyn utgår från lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 31 § ”Avgifterna 
skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som 
är skäligt och rättvist”.  

3  Ersättning inom vattenskyddsområden  

Tillstånds- och anmälningsavgifter 

VA-kollektivet betalar tillstånds- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av 
beslut om vattenskyddsområden gällande de kommunala vattentäkterna.  

Det gäller inte för påminnelseavgifter eller avgifter som uppstår till följd av 
tillsyn eller uppföljning av tillstånd eller anmälningar inom 
vattenskyddsområdena.  

Detta principbeslut gäller för 10 år från skyddsområdenas ikraftträdande. 

Kostnaden för tillstånds- och anmälningsavgifter ska täckas av den kommunala 
avgiften för vattentjänster. 

Köp av mark 
Kommunen kan, om föreskrifterna medför ett betydande intrång i 
markanvändningen, efter önskemål från fastighetsägaren köpa mark inom 
vattenskyddsområdet. Vid sådana köp ska priset sättas utifrån en oberoende 
värdering där ingen hänsyn tas till vattenskyddsområdets påverkan på 
fastighetens värde. 



 
 
 
Övriga ersättningar 
Övriga ersättningsfrågor hänvisas till mark- och miljödomstolen. 

4 Implementering och tillämpning 

Denna policy kommer publiceras på kommunens hemsida. 

Denna policy ska ligga tillgrund för hantering av ekonomiska ersättningar i 
kommunala vattenskyddsområden i Tranemo kommun.   
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Policy för ersättning inom 
vattenskyddsområden – förslag 2 
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  



 
 
 
Innehåll 

1 Inledning 4 

2 Syfte 4 

3  Ersättning inom vattenskyddsområden  4 

4 Implementering och tillämpning 5 
 

 

 

 

  



 
 
 
1 Inledning  

Förvaltningen har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram denna policy 
angående hanteringen av de kostnader som uppstår i samband med anmälnings- 
eller tillståndsärenden inom befintliga eller blivande vattenskyddsområden i 
Tranemo kommun 

2 Syfte 

Policyn anger Tranemo kommuns förhållningssätt till hur ekonomiska 
ersättningar i kommunala vattenskyddsområden ska hanteras. Policyn ger inte 
några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömning från fall till fall.   

Policyn utgår från lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 31 § ”Avgifterna 
skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som 
är skäligt och rättvist”.  

3  Ersättning inom vattenskyddsområden  

Tillstånds- och anmälningsavgifter 

VA-kollektivet betalar tillstånds- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av 
beslut om vattenskyddsområden gällande de kommunala vattentäkterna.  

Det gäller inte för begäran om schaktning inom vattenskyddsområde, 
tillståndsgivning av enskilda avlopp eller energianläggningar eller kostnader för 
anmälningar/tillstånd som är anmälnings- eller tillståndspliktiga även utanför 
vattenskyddsområde. 

Det gäller inte heller för påminnelseavgifter eller avgifter som uppstår till följd 
av tillsyn eller uppföljning av tillstånd eller anmälningar inom 
vattenskyddsområdena.  

Detta principbeslut gäller för 10 år från skyddsområdenas ikraftträdande. 

Kostnaden för tillstånds- och anmälningsavgifter ska täckas av den kommunala 
avgiften för vattentjänster. 

Köp av mark 
Kommunen kan, om föreskrifterna medför ett betydande intrång i 



 
 
 
markanvändningen, efter önskemål från fastighetsägaren köpa mark inom 
vattenskyddsområdet. Vid sådana köp ska priset sättas utifrån en oberoende 
värdering där ingen hänsyn tas till vattenskyddsområdets påverkan på 
fastighetens värde. 

Övriga ersättningar 
Övriga ersättningsfrågor hänvisas till mark- och miljödomstolen. 

4 Implementering och tillämpning 

Denna policy kommer publiceras på kommunens hemsida. 

Denna policy ska ligga tillgrund för hantering av ekonomiska ersättningar i 
kommunala vattenskyddsområden i Tranemo kommun.   
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§ 225 Vattenskyddsområden KS/2016:565 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställer med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken vattenskyddsområde samt 

vattenskyddsföreskrifter för grundvattentäkterna i Dalstorp, Hulared, Ljungsarp, 
Ljungsnäs, Länghem, Nittorp, Sjötofta, Tåstarp och Ölsremma. 

Kommunstyrelsens beslut 
• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy angående betalning av tillsyns- och 

anmälningsavgifter i princip enligt Vara kommun. Policyn ska behandlas på 
kommunstyrelsen i mars 2020. 

Beslutsmotivering 
Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste naturresurser och 
samhällsintressen. Det ställer följaktligen höga krav på varsamt nyttjande och skydd mot 
sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. 
Vattenförekomsten utgör en sårbar del i den kommunala vattenförsörjningen. Syftet med 
vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 
långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Skyddet av viktiga råvattentillgångar 
bör ha en mycket hög prioritet för att syftet ska kunna uppnås.  

 

Sverige har ett flertal nationella miljökvalitetsmål som rör dricksvattenförsörjningen - 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö.  

 

Enligt artikel 7 i vattendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) ska 
Sverige säkerställa erforderligt skydd för de vattenförekomster som används för uttag av 
vatten som är avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m3/dygn i 
genomsnitt eller betjänar mer än femtio personer. 

 

Nuvarande vattenskyddsområde för Tranemos grundvattentäkter är i behov av uppdatering 
och anpassning till förändrade klimathot, varierande grundvattennivåer, nya vattenförsörj-
ningsbehov och nationella miljömål.  

 

Tekniska framsteg inom geohydrologi har givit ny kunskap om markens grund-
vattenrörelser, vilket föranleder en justering av vattenskyddsområdenas storlek och 
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utbredning.  
 

För att möta dagens behov av vattenskydd har Tranemo kommun därför tagit fram nya 
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för kommunens grundvattentäkter som nyttjas 
för den allmänna vattenförsörjningen.  

 

Kommunala vattenverk finns idag i Dalstorp, Grimsås, Hulared, Ljungsarp, Ljungsnäs, 
Länghem, Nittorp, Sjötofta, Tåstarp och Ölsremma. Grimsås vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställs dock av länsstyrelsen eftersom detta vattenskydds-
område berör två kommuner och två olika län.  

Ärendet 
Tekniska sektionen har med hjälp av SWECO tagit fram förslag till skyddsområde med 
skyddsföreskrifter för samtliga kommunala vattentäkter. Det är vattentäkterna Ljungsnäs, 
Tåstarp, Dalstorp, Länghem, Grimsås, Nittorp, Ljungsarp, Sjötofta, Hulared och Ölsremma, 
se bilagor.  

Kommunfullmäktige begär år 2011 att kommunens vattenskyddsområden skall fastställas av 
Länsstyrelsen (2011-05-30, § 50). Länsstyrelsen avslår dock kommunens begäran om 
fastställelse av förslag till vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter (2013-01-15) med 
motivet att länsstyrelsen i normala fall överlåter till kommunen att besluta om fastställande 
av nya vattenskyddsområden. Detta gäller för de vattentäkter vars skyddsområden helt 
ligger inom kommungränsen. Det är bara Grimsås vattenskyddsområde som ligger i två 
kommuner och dessutom i två län och som därmed fastställs av länsstyrelsen. 

Skriftlig inbjudan till samråd gick till samtliga fastighetsägare, verksamhetsutövare och 
andra berörda inom de olika vattenskyddsområdena. Skriftlig inbjudan till samråd skickades 
även till SGU, Skogsstyrelsen, Trafikverket, 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Havs- och vattenmyndigheten, 

Samverkansnämnden Miljö och Bygg i Ulricehamn och Tranemo kommuner, Näringsliv och 
strategisektionen Tranemo kommun, LRF kommungrupp Tranemo, Räddningstjänsten 
södra Älvsborg räddningsförbund och Vattenfall. 

Inbjudan till samråd har även skett på kommunens hemsida samt genom annons i Borås 
tidning och i STT Svenljunga Tranemo Tidning. Samrådstiden var ursprungligen 2016-09-22 
till 2016-10-31, men förlängdes till 2016-12-09.  
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Sweco har under år 2017-2018 sammanställt en samrådsredogörelse för inkomna synpunkter 
och därefter reviderat förslagen till vattenskyddsföreskrifter med tillhörande 
skyddsområden.  

Ärendet behandlades av Allmänna utskottet 2019-04-11.  Förvaltningen fick i uppdrag att ta 
in yttrande från Bygg- och Miljö i Gislaved innan ärendet går vidare för beslut.  

Bygg- och Miljönämnden Gislaved-Tranemo har inkommit med yttrande angående 
utformning av skyddsföreskrifterna. Det har medfört ytterligare revideringar och 
förtydligande av skyddsföreskrifterna. 

Samrådsredogörelsen delges de parter som lämnat synpunkter.  

Reviderat förslag till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter utgör underlag för detta 
beslut. 

Ärendet behandlades av Allmänna utskottet 2019-10-10. Förvaltningen fick i uppdrag att 
komplettera ärendet med de handlingar som fattades. 

Allmänna utskottet beslutade 2019-04-11 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om de 
avgifter som uppstår kan belasta VA-kollektivet och inte markägarna. Advokat Rikard 
Setterlid har på uppdrag av förvaltningen utrett frågan. Se bifogad handling ”PM VSO 
avgiftskompensation 2019-10-03”. 

Beslutsunderlag 
AU §188, 2019-10-24 
Tjänsteskrivelse 2019-10-17 
Allmänna utskottets beslut 2019-04-11, § 85 
Allmänna utskottets beslut 2019-10-10, §176 
Uppdaterad samrådsredogörelse 191017 
Samrådsremiss Gislaved 2019-06-25 
PM VSO avgiftskompensation 2019-10-03 
Rapport 2019-07-01 Dalstorp vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Hulared vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Ljungsarp vattenskyddsområde  
Rapport 2019-07-01 Ljungsnäs vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Länghem vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Nittorp vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Sjötofta vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Tåstarp vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Ölsremma vattenskyddsområde 
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Föredragning och debatt 
Sektionschef Karl-Johan Ohlin föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) ger förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
en policy angående betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter i princip enligt Vara 
kommun. Policyn ska behandlas i kommunstyrelsen i mars 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt Haglunds (C) förslag. Förslaget 
bifalles. 

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 
Gislaveds kommun 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Uppdaterad samrådsredogörelse 191017 
Rapport 2019-07-01 Dalstorp vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Hulared vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Ljungsarp vattenskyddsområde  
Rapport 2019-07-01 Ljungsnäs vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Länghem vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Nittorp vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Sjötofta vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Tåstarp vattenskyddsområde 
Rapport 2019-07-01 Ölsremma vattenskyddsområde 

Status 
Kommunfullmäktige 
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Vår ref: Anna-Lena Wullf 
Utvecklingsingenjör Va 
Datum: 2020-03-25 
Dnr: KS/2020:155 
 
 

Tjänsteskrivelse - svar på uppdrag om att ta fram en 
policy angående betalning av tillsyns- och 
anmälningsavgifter inom vattenskyddsområden   

Förslag till beslut 
• Noterar informationen 

• Avslutar uppdraget om att ta fram en policy angående betalning av 
tillsyns- och anmälningsavgifter inom vattenskyddsområden.  

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

Beslutsmotivering 
En policy för ersättning inom vattenskyddsområden är inte förenlig med 2 kap. 3 
(likställighetsprincipen) och 8 § kommunallagen. Det är inte heller förenligt med 
lag om allmänna vattentjänster.  

En policy ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för 
bedömning från fall till fall.  

Sammanfattning av ärendet 
LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om 
vattenskyddsområden lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde 
markägaren ska betala för att ansöka om dispenser och tillsyn. 

Ersättning kan ges till fastighetsägare eller verksamhetsutövare enligt 31 kap. 4 § 
miljöbalken om vattenskyddsföreskriften innebär att mark tas i anspråk eller att 
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. 

Det är inte förenligt enligt lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska 
finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som 
dispensavgift eller tillsynsavgift.  

 



 
 
 
Ärendet 

Allmänna utskottet beslutade 2019-04-11 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda om de avgifter som uppstår kan belasta VA-kollektivet och inte 
markägarna. Kommunstyrelsen har 2019-11-18 gett förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en policy angående betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter i enlighet 
med Vara kommuns policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om 
vattenskyddsområden lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde 
markägaren ska betala för att ansöka om dispenser. LRF kommungruppen anser 
att kollektivet/kommunen ska stå för kostnader av dispenser och tillsyn.   

Tranemo kommuns organisation och ansvarsområden regleras av 
kommunallagen. Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner och regioner 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Utöver uttag av avgifter för tillsyn och dispenser enligt föreskrifter för de 
kommunala vattenskyddsområdena sker uttag av avgifter enligt andra 
lagstiftningar. Likställighetsprincipen innebär att kommuninvånarna ska 
behandlas på motsvarande sätt. 

Advokat Rikard Setterlid, Advokatfirman Setterlid AB, har på uppdrag av 
förvaltningen utrett om det ur ett rättsligt perspektiv är förenligt att VA-
kollektivet bekostar en fastighetsägares eller verksamhetsutövares utgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom ett vattenskyddsområde. 
Advokatens sammanfattande bedömning är: 

”att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, LAV, att med va-
kollektivets ekonomiska medel ersätta ägare av fastigheter som omfattas av 
vattenskyddsområdet för dennes kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, och 

 att den tänkta kompensationsmekanismen dessutom får anses strida mot 2 kap. 
8 § kommunallagen och dess principiella förbud mot stöd till enskild 
näringsidkare, oavsett om kompensationen sker med va-kollektivets medel eller 
andra kommunala medel.  

Den omständigheten är att det må finnas andra kommuner som valt ett annat 
betraktelsesätt, förändrar inte den nu gjorda rättsliga bedömningen.”  

LRF kommungruppen Tranemo har i ytterligare skrivelse 2019-11-11 ansett att 
det inte är rimligt att enskild fastighetsägare ensam ska stå för kostnader att 
skydda dricksvattnet. Bördefördelningen mellan VA-kollektivet och den enskilde 



 
 
 
måste bli rimligt. LRF kommungrupp anser att det är rimligt att kommunen 
betalar en ersättning till de fastighetsägare som belastas med stora 
inskränkningar. I skrivelsen hänvisas till mark- och miljööverdomstolens dom, 
M6362-18. 

Om en skyddsföreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken innebär att mark tas i 
anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 
avsevärt försvåras, har fastighetsägaren enligt 31 kap. 4 § pkt 5 miljöbalken rätt 
till ersättning. Rätten till ersättning gäller enligt 5 § samma kapitel miljöbalken 
om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor. Ersättningens 
storlek får bedömas utifrån det enskilda fallet. 

Det är inte förenligt enligt 30 § lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet 
ska finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som 
dispensavgift eller tillsynsavgift. Avgifter som tas ut enligt lagen om allmänna 
vattentjänster ska täcka kostnader för att upprätthålla och driva kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Uttag av avgifter ska följa 
självkostnadsprincipen d.v.s. avgiften får inte överstiga kostnaderna för att ordna 
och driva vatten- och avloppsanläggningarna.  

Förvaltningen har följt kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en policy för 
ersättning inom vattenskyddsområden, trots att det inte är förenligt med 
ovanstående. Förvaltningens förslag är att inte policyn antas.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan om policyn inte antas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-25 
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, 225 §  
PM Fråga om lagligheten vid ersättning inom vattenskyddsområden 
Synpunkter från LRF angående ersättning till fastighetsägare för tillkommande 
avgifter inom vattenskyddsområden 

 
 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
LRF:s kommungrupp Tranemo 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
Ekonomifunktionen 
Tekniska sektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Policy för ersättning inom vattenskyddsområden 

Slutinstans 
Kommunstyrelsen 

Status  
 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Westerlund                                                                  Anna-Lena Wullf 
Sektionschef                                                                          Utvecklingsingenjör VA                       
  

        

 



 
 
 
Vår ref: Patrik Westerlund 
Sektionschef 
Datum: 2022-10-06 
Dnr: KS/2020:155 
 
 

Tjänsteskrivelse om svar på uppdrag att ta fram en 
policy angående betalning av tillsyns- och 
anmälningsavgifter inom vattenskyddsområden 

Förslag till beslut 
• Noterar informationen 

• Inte antar Policy för ersättning inom vattenskyddsområden.  

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

Beslutsmotivering 
En policy för ersättning inom vattenskyddsområden är inte förenlig med 2 kap. 3 
(likställighetsprincipen) och 8 § kommunallagen. Det är inte heller förenligt med 
lag om allmänna vattentjänster.  

En policy ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för 
bedömning från fall till fall. 

Sammanfattning av ärendet 
LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om 
vattenskyddsområden lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde 
markägaren ska betala för att ansöka om dispenser och tillsyn. 

Ersättning kan ges till fastighetsägare eller verksamhetsutövare enligt 31 kap. 4 § 
miljöbalken om vattenskyddsföreskriften innebär att mark tas i anspråk eller att 
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. 

Det är inte förenligt enligt lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska 
finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som 
dispensavgift eller tillsynsavgift.  

 



 
 
 
Ärendet 

Allmänna utskottet beslutade 2019-04-11 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda om de avgifter som uppstår kan belasta VA-kollektivet och inte 
markägarna. Kommunstyrelsen har 2019-11-18 gett förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en policy angående betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter i enlighet 
med Vara kommuns policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om 
vattenskyddsområden lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde 
markägaren ska betala för att ansöka om dispenser. LRF kommungruppen anser 
att kollektivet/kommunen ska stå för kostnader av dispenser och tillsyn.   

Tranemo kommuns organisation och ansvarsområden regleras av 
kommunallagen. Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner och regioner 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Utöver uttag av avgifter för tillsyn och dispenser enligt föreskrifter för de 
kommunala vattenskyddsområdena sker uttag av avgifter enligt andra 
lagstiftningar. Likställighetsprincipen innebär att kommuninvånarna ska 
behandlas på motsvarande sätt. 

Advokat Rikard Setterlid, Advokatfirman Setterlid AB, har på uppdrag av 
förvaltningen utrett om det ur ett rättsligt perspektiv är förenligt att VA-
kollektivet bekostar en fastighetsägares eller verksamhetsutövares utgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom ett vattenskyddsområde. 
Advokatens sammanfattande bedömning är: 

”att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, LAV, att med va-
kollektivets ekonomiska medel ersätta ägare av fastigheter som omfattas av 
vattenskyddsområdet för dennes kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, och 

att den tänkta kompensationsmekanismen dessutom får anses strida mot 2 kap. 8 
§ kommunallagen och dess principiella förbud mot stöd till enskild 
näringsidkare, oavsett om kompensationen sker med va-kollektivets medel eller 
andra kommunala medel.  

Den omständigheten är att det må finnas andra kommuner som valt ett annat 
betraktelsesätt, förändrar inte den nu gjorda rättsliga bedömningen.”  

LRF kommungruppen Tranemo har i ytterligare skrivelse 2019-11-11 ansett att 
det inte är rimligt att enskild fastighetsägare ensam ska stå för kostnader att 
skydda dricksvattnet. Bördefördelningen mellan VA-kollektivet och den enskilde 



 
 
 
måste bli rimligt. LRF kommungrupp anser att det är rimligt att kommunen 
betalar en ersättning till de fastighetsägare som belastas med stora 
inskränkningar. I skrivelsen hänvisas till mark- och miljööverdomstolens dom, 
M6362-18. 

Om en skyddsföreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken innebär att mark tas i 
anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 
avsevärt försvåras, har fastighetsägaren enligt 31 kap. 4 § pkt 5 miljöbalken rätt 
till ersättning. Rätten till ersättning gäller enligt 5 § samma kapitel miljöbalken 
om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor. Ersättningens 
storlek får bedömas utifrån det enskilda fallet. 

Det är inte förenligt enligt 30 § lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet 
ska finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som 
dispensavgift eller tillsynsavgift. Avgifter som tas ut enligt lagen om allmänna 
vattentjänster ska täcka kostnader för att upprätthålla och driva kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Uttag av avgifter ska följa 
självkostnadsprincipen d.v.s. avgiften får inte överstiga kostnaderna för att ordna 
och driva vatten- och avloppsanläggningarna.  

Förvaltningen har följt kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en policy för 
ersättning inom vattenskyddsområden, trots att det inte är förenligt med 
ovanstående. Förvaltningens förslag är att inte policyn antas 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan om policyn inte antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - svar på uppdrag om att ta fram en policy angående betalning 
av tillsyns- och anmälningsavgifter inom vattenskyddsområden   
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, 225 §  
PM Fråga om lagligheten vid ersättning inom vattenskyddsområden 
Synpunkter från LRF angående ersättning till fastighetsägare för tillkommande 
avgifter inom vattenskyddsområden 
Policy för ersättning inom vattenskyddsområden 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Utskott 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Anna-Lena Wullf 

Sektionschef    Utvecklingsingenjör 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-12-21 
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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 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
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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

Sida
3

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
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2022-09-27

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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§ 305 Uppdrag - Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2022 
KS/2022:84 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Antar kommunstyrelsens reglemente 2022 och därmed upphäver tidigare gällande 

reglemente för 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. 

Ärendet 
I samband med att den tillfälliga arvodesberedningen överlämnade sitt beredningsuppdrag 
om revidering av kommunens arvodesreglemente så lämnade beredningen också över en 
lista på rekommendationer till fullmäktiges presidie. En av rekommendationerna var att 
revidera kommunstyrelsens reglemente med förtydligande om att 1e vice ordförande i 
kommunstyrelsen är kommunens oppositionsråd. 
Förvaltningen har reviderat reglementet med denna rekommendation och även gjort 
följande tillägg och ändringar; 
- Tillägg av innehållsförteckning. 
- §1, språklig korrigering. 
- §5, Tar bort IT-nämnden på grund av upphörande av nämnd.  
- §9, förtydligande om att det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen.  
Tar bort att kommunstyrelsen börjar gälla från 1 januari året efter då det varit val, detta för 
att förhindra glapp mellan avgående styrelsen och utskott innan ny väljs. 
- §10, förtydligande om att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara oppositionsråd.  
- §13, språklig korrigering.  
- § 14, förtydligande om inkallande av ersättare med antagen inkallelseordning. 
- § 16, förtydligande om deltagande av distans vid särskilda skäl samt att behandling av 
sekretessärenden på distans. 
- § 20, tillägg om reglering av initiativrätt.  
- §§ 22–24, flyttat text till ”Regler för kommunstyrelsens beredande utskott”. 
- § 30, tillägg om att ledamot och ersättare erhåller läsplatta. 
Tillägg och ändringar är markerat med gult och överstruket. 

Barnkonventionen  
Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 
kommunallagen efterföljs och garanterar riktighet i de demokratiska processerna.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  
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Beslutsunderlag 
AU §176, 2022-12-01 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Kommunstyrelsens reglemente 
Bilaga till KFs presidie 

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

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunstyrelsens reglemente 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 176 Uppdrag - Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2022 
KS/2022:84 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Antar kommunstyrelsens reglemente 2022 och därmed upphäver tidigare gällande 
reglemente för 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. 

Ärendet 
I samband med att den tillfälliga arvodesberedningen överlämnade sitt beredningsuppdrag 
om revidering av kommunens arvodesreglemente så lämnade beredningen också över en 
lista på rekommendationer till fullmäktiges presidie. En av rekommendationerna var att 
revidera kommunstyrelsens reglemente med förtydligande om att 1e vice ordförande i 
kommunstyrelsen är kommunens oppositionsråd. 
Förvaltningen har reviderat reglementet med denna rekommendation och även gjort 
följande tillägg och ändringar; 
- Tillägg av innehållsförteckning. 
- §1, språklig korrigering. 
- §5, Tar bort IT-nämnden på grund av upphörande av nämnd.  
- §9, förtydligande om att det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen.  
Tar bort att kommunstyrelsen börjar gälla från 1 januari året efter då det varit val, detta för 
att förhindra glapp mellan avgående styrelsen och utskott innan ny väljs. 
- §10, förtydligande om att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara oppositionsråd.  
- §13, språklig korrigering.  
- § 14, förtydligande om inkallande av ersättare med antagen inkallelseordning. 
- § 16, förtydligande om deltagande av distans vid särskilda skäl samt att behandling av 
sekretessärenden på distans. 
- § 20, tillägg om reglering av initiativrätt.  
- §§ 22–24, flyttat text till ”Regler för kommunstyrelsens beredande utskott”. 
- § 30, tillägg om att ledamot och ersättare erhåller läsplatta. 
Tillägg och ändringar är markerat med gult och överstruket. 

Barnkonventionen  
Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 
kommunallagen efterföljs och garanterar riktighet i de demokratiska processerna.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-12-01 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Kommunstyrelsens reglemente 
Bilaga till KFs presidie 

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

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunstyrelsens reglemente 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-11-11 
Dnr: KS/2022:84 
 
 

Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut 
• Antar kommunstyrelsens reglemente 2022 och därmed upphäver tidigare 

gällande reglemente för 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. 

Ärendet 
I samband med att den tillfälliga arvodesberedningen överlämnade sitt 
beredningsuppdrag om revidering av kommunens arvodesreglemente så 
lämnade beredningen också över en lista på rekommendationer till fullmäktiges 
presidie. En av rekommendationerna var att revidera kommunstyrelsens 
reglemente med förtydligande om att 1e vice ordförande i kommunstyrelsen är 
kommunens oppositionsråd. 

Förvaltningen har reviderat reglementet med denna rekommendation och även 
gjort följande tillägg och ändringar; 
- Tillägg av innehållsförteckning. 
- §1, språklig korrigering. 
- §5, Tar bort IT-nämnden på grund av upphörande av nämnd.  
- §9, förtydligande om att det är kommunfullmäktige som utser 
kommunstyrelsen.  
Tar bort att kommunstyrelsen börjar gälla från 1 januari året efter då det varit 
val, detta för att förhindra glapp mellan avgående styrelsen och utskott innan ny 
väljs. 
- §10, förtydligande om att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara 
oppositionsråd.  
- §13, språklig korrigering.  
- § 14, förtydligande om inkallande av ersättare med antagen inkallelseordning. 
- § 16, förtydligande om deltagande av distans vid särskilda skäl samt att 
behandling av sekretessärenden på distans. 
- § 20, tillägg om reglering av initiativrätt.  



 
 
 
- §§ 22–24, flyttat text till ”Regler för kommunstyrelsens beredande utskott”. 
- § 30, tillägg om att ledamot och ersättare erhåller läsplatta. 

Tillägg och ändringar är markerat med gult och överstruket. 

Barnkonventionen  
Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente 
säkerställer att kommunallagen efterföljs och garanterar riktighet i de 
demokratiska processerna.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Kommunstyrelsens reglemente 
Bilaga till KFs presidie 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kommunstyrelsens reglemente 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 



 
 
 
 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Kanslichef   Utredare/Processekreterare 
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Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2022-11-14 
Dnr: KS/2022:84 
 
 

 

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

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan 
författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 1 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig 
kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling 
och den kommunala ekonomin. 

Kommunstyrelsen ska också har också uppsikt över kommunala verksamheter som 
bedrivs i kommunala företag, kommunalförbund, gemensam nämnd eller genom 
interkommunala avtal.  

§ 2 

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår att: 

• leda arbetet med att samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av den kommunala verksamheten,  

• ansvara för att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamhet och ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar 
rationellt och ekonomiskt, 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller har väsentliga intressen i. 

• ha fortlöpande uppsikt i de kommunalförbund som kommunen är medlem i 
främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin som 
fastställts av kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden 
som har intresse för kommunen, 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor eller liknande 
sammanträden. 
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Uppgifter enligt speciallagstiftning 
§ 3 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivnämnd och trafiknämnd. Ledamöterna i 
kommunstyrelsens allmänna utskott utses enligt särskilt val till ledamöter i 
krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd. Krisledningsnämndens och 
överförmyndarnämndens uppgifter regleras i särskilda reglementen. 
 

• instruktioner och föreskrifter om arkivvård återfinns i särskilt arkivreglemente 

• i egenskap av trafiknämnd ska kommunstyrelsen verka för en tillfredsställande 
trafikmiljö samt utfärda lokala föreskrifter och dispenser enligt 
vägtrafiklagstiftningen samt svara för trafiksäkerhetsarbetet 

• kommunstyrelsen svarar för kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen 

• kommunstyrelsen har registeransvar för personregister som finns i kommunens 
verksamhetsområde 

• kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom 16 och 17 §§ lotterilagen 

• kommunstyrelsen svarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
färdtjänstlagen. 

• kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ska utse dataskyddsombud enligt 
dataskyddsförordningens föreskrifter. 

 

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och region/landsting 
§ 4 
Kommunen får på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär 
händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 
kommunen eller regionen/landstinget. Krisledningsnämnden beslutar när kommunen 
ska begära bistånd från annan kommun. När annan kommun begär bistånd av Tranemo 
kommunen är det kommunstyrelsens ordförande tillika krisledningsnämndens 
ordförande som avgör om bistånd skall lämnas eller ej. 
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, 
har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den 
extraordinära händelsen. 

Verksamhetsförvaltning 
§ 5 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning enligt de föreskrifter 
som kommunfullmäktige meddelat. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningarna görs i tid samt vidta 
de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har 
också hand om övrig ekonomisk förvaltning. 



 
 
 

6 
 

Kommunstyrelsen är kommunens organ för alla frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och 
pensionsmyndighet, dock med undantaget för de uppgifter som åvilar 
Samverkansnämnden personal.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvarar för berörd 
driftverksamhet.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet samt ansvarar för berörd driftverksamhet.  

Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten med berörd 
driftverksamhet. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar teknisk 
service, renhållnings- och avfallsfrågor samt ansvarar för berörd driftverksamhet. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Uppgiften 
innefattar ansvar för all fysisk planering och samhällsbyggnadsfrågor i övrigt.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
dock med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Uppgiften 
innefattar att vara kommunens naturvårdsorgan.  

Kommunstyrelsen ansvarar inte för de uppgifter som åvilar IT-nämnden, 
samverkansnämnden miljö och bygg, samverkansnämnden personal, 
samverkansnämnden arbetsmarknad eller kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  
 

Övrig verksamhet 
§ 6 

Kommunstyrelsen ansvarar för: 

• Åtgärder för att allmänt främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen 

• Utveckling av de kommunala samverkansformerna 

• Utveckling av brukarinflytandet 

• Kommunens informationsverksamhet liksom konsumentvägledning och 
hushållsekonomisk rådgivning enligt skuldsaneringslagen 

• Användandet av kommunvapnet 

• Kommunens internationella arbete 

• Kollektivtrafikfrågor i kommunen 

• Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens handlingar 
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• Fördela bidrag till upprustning av samlingslokaler inom ramen för av 
kommunfullmäktige beviljat anslag och fastställda normer 

• Övergripande samarbetsfrågor med regionala och centrala organ 

• Kommunens anslagstavla 
 

Delegering från kommunfullmäktige 
§ 7 

Kommunstyrelsen får utan särskilt beslut eller uppdrag från kommunfullmäktige 
besluta: 

• Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som 
fullmäktige angivit 

• Anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse enligt 5 kap 
27 § PBL (plan- och bygglag) 

• Om borgen till stöd för bostadsförsörjningen i de fall fullmäktige inte beslutat annat 

• Om fastighetsärenden inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och 
andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

• I ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande 
av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

• Om att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 

• I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning, 
nedskrivning och avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
annat avtal 

• Om att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 

• Om avvikelser från av kommunfullmäktige fastställda taxor och avgifter som i det 
enskilda fallet kan anses behövligt med hänsyn till särskilda omständigheter 

• Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också 
besluta i sistnämnda slag av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige 

• I ärenden enligt 10 och 11 §§ Lagen om lägenhetsregister (2006:378) 

• Om kommunal borgen till fiberföreningar i Tranemo kommun, under beslutade 
förutsättningar, upp till ett belopp på totalt 10 miljoner kronor 

• Om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara öppna för 
allmänheten (KL 6 kap. 25 §) 

• Om förändringar i tjänstemannaorganisationen samt 

• Vara anställningsmyndighet för personal inom förvaltningen 
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• Meddela föreskrifter om eldningsförbud i enlighet med 10 kap. 1 § 2–3 st. lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

• För kortare perioder meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel i enlighet med 8 kap Förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
§ 8 

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

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning och mandatperiod 
§ 9 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som ska bestå av tretton ledamöter och 
tretton ersättare och väljs för fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då val till 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Kommunfullmäktige utser även ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen. 

Kommunalråd och oppositionsråd 
§ 10 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande ska vara oppositionsråd. 

Ordförande och vice ordförandenas arbetsuppgifter 
§ 11 

Kommunstyrelsens ordförande skall bland annat: 

• fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lag eller i styrelsens reglemente, 

• leda styrelsens verksamhet, 

• följa förvaltningens arbete, 

• överlägga med förvaltningschefen och förvaltningen i övrigt 
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• delta i genomgång/beredning inför sammanträde, besiktning, förrättning och 
liknande, 

• representera kommunen genom kontakter med massmedia och med allmänheten i 
ärenden som berör kommunens arbetsområde, 

• i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för kommunstyrelsens 
arbetsområde i den omfattning kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsens ordförande skall dessutom 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor samt 

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar för myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

 
Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande ska vid behov ersätta ordförande på 
sammanträden och vid behov utföra ordförandens uppgifter i övrigt. Dessutom ska 1:e 
och 2:e vice ordförande vara tillgängliga för uppdrag inom ramen för styrelsens 
arbetsområde i den omfattning styrelsen beslutar. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e 
vice ordförande får närvara vid sammanträden med de nämnder som fullmäktige angivit 
i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Ersättarnas tjänstgöring 
§ 12 

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

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 

 
§ 13 

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

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

§ 14 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska i första hand inkalla sin personliga ersättare. Har denne förhinder ska ledamoten 
anmäla detta till förvaltningen som kallar ersättare.  

Finns flera ersättare från samma parti inkallas de i den ordning de är upptagna i 
protokollet. Saknas ersättare från samma parti inkallas ersättare enligt antagen 
inkallelseordning. 

Den ersättare som kallas står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

Ersättare för ordföranden 
§ 15 

Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden i 
styrelsen ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 
§ 16 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Kommunstyrelsen/nämnden/kommunstyrelsens beredande utskott får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Ordförande för styrelsen/nämnd/utskott avgör om närvaro får ske på distans i varje 
enskilt fall. Distans kan endast godkännas av ordförande om särskilda skäl föreligger. 
Med särskilda skäl menas funktionsvariation, väderförhållande, större 
samhällsstörningar eller när ärende brådskar. 
Ledamot som beviljats att delta på distans bör senast 5 dagar före sammanträdet anmäla 
detta till Processtöd.  
När föredragningslistan innehåller ärenden som omfattas av sekretess måste den 
tekniska lösningen som används säkerställa att sekretessen bevaras. Om detta inte kan 
uppfyllas får deltagande på distans inte ske. 
 

Om sammanträdet är beslutat att hållas stängt ska lokalen vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Kommunstyrelsens ordförande avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 
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Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans.  

Extra sammanträde 
§ 17 

Extra sammanträde skall hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. 

Kallelse 
§ 18 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

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

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträden senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

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

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. 

Yttranderätt 
§ 19 

Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar, men 
inte i beslutet. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i huvudsak ha 
tillkännagivits under sammanträdet. 

Initiativrätt 
§ 20 

Tjänstgörande ledamot eller ersättare har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen 
enligt kommunallagen 4 kap 20 §. 
Ett initiativärende ska vara skriftligt och det ska framgå vilken ledamot eller vem som 
står bakom förslaget.  

Ämnen av olika slag får inte tas upp i ett initiativärende.  

Kommunstyrelsen ska vid behandling av ett initiativärende antingen; 
- avgöra ärendet direkt genom att bifalla, avslå eller anse initiativärendet besvarat. 
- remittera initiativärendet till förvaltningen för vidare utredning. 
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- bordlägga initiativärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Kommunstyrelsens utskott 
§ 21 

Inom kommunstyrelsen ska för beredning och verkställighet finnas följande tre utskott 
med tre ledamöter och tre ersättare i varje utskott 

• Allmänna utskottet 

• Lärandeutskottet 

• Omsorgsutskottet 

 
Inom kommunstyrelsen ska även finnas ett budgetutskott som har till huvuduppgift att 
arbeta inför kommande års budget och lämna förslag till budget till kommunstyrelsen. 
Budgetutskottet har också till uppgift att följa den ekonomiska utvecklingen under 
innevarande budgetår. Budgetutskottet ska bestå av en ledamot och en ersättare från 
varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens presidium. 
 
Ledamöter och ersättare i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och 
ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen. 
Utskottens ansvarsområden och beslutsbefogenheter fastställs av kommunstyrelsen. 

Ordförande i utskotten 
§ 22 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andra vice ordförande i varje utskott. 

Presidiet i respektive utskott består av ordföranden och förste vice ordföranden.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättarnas tjänstgöring 
§ 23 

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

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

Avgår ledamot eller ersättare i utskott som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
styrelsen snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden.  
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Utskottens sammanträden 
§ 24 

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

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

Vad som föreskrivs i §§ 14 och 18 om kallelse till kommunstyrelsens sammanträde, 
anmälan om hinder att närvara vid sammanträde samt inkallande av ersättare gäller i 
tillämpliga delar med avseende på utskott.    

Enligt vad som föreskrivs i §16 kan utskottens sammanträde ske på distans om 
kommunstyrelsens ordförande anser det.   

Justering av protokoll 
§ 25 

För samtliga protokoll gäller att de undertecknas av ordföranden och därefter justeras av 
en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. 

Kommunstyrelsen och utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras av styrelsen eller 
utskott. 

Reservation 
§ 26 

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

Delgivning 
§ 27 

Delgivning med kommunstyrelsen eller utskotten sker av ordföranden, kommunchefen 
och/eller annan anställd som styrelsen och utskotten bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
§ 28 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten 
ska undertecknas av ordföranden eller vid dennes frånvaro av förste vice ordföranden 
och kontrasigneras av kommunchefen eller av annan anställd som styrelsen och 
utskotten bestämmer. 
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Tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträden 
§ 29 

Vid kommunstyrelsens och utskottens sammanträden ska tjänstepersoner vara 
närvarande utifrån ordförandens avgörande. 

Digitalt arbetssätt 
§ 30 

Den som är förtroendevald i kommunstyrelsen behöver tillgång till kommunens IT-miljö 
för att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför sammanträden. För att få 
tillgång till IT-miljön krävs att ledamot och ersättare erhåller en läsplatta samt tecknar ett 
IT-användaravtal. tecknas av samtliga ledamöter och ersättare. IT-användaravtalet 
innefattar: 

- ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för 
ledamoten/ersättaren i förtroendeuppdraget, 

- ett användarkonto för ledamotens/ersättarens läsplatta. 

 

 



 
 
 

Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2021-11-19 
Dnr: KS/2021:86 

 
 

Bilaga till fullmäktiges presidie 
Under beredningens arbete har det inkommit flera olika synpunkter, tankar och 
frågor rörande de politiska uppdragen och organisationen. Beredningen har tagit 
till sig dessa och överlämnar nu det till presidiet för fullmäktige.  
Som rekommenderade åtgärder; 

• En revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning; 
- Ett förtydligande kring gruppledarens roll. 
- Ändra namn från ställföreträdande beredningsledare till vice 

beredningsledare. 
• En revidering av arbetsordning för fullmäktigeberedningar; 

- Ändra namn från ställföreträdande beredningsledare till vice 
beredningsledare och därmed ändring av befattningsbeskrivning. 

• En revidering av kommunstyrelsens reglemente; 
- Förtydliga att 1e vice ordförande är oppositionsråd. 

• En revidering av reglementet för kommunstyrelsens beredande utskott; 
- Förtydliga uppdraget av ordförande för utskott. 

• Förtydligande av digitalt deltagande på sammanträden i alla politiska 
sammansättningars reglementen. 

 

 

Ann-Christine Simonsson (C),  

Beredningsledare Arvodesberedningen 
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§ 299 Granskning av kommunens gatuunderhåll KS/2022:193 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens gatuunderhåll. 

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

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens 
gatuunderhåll. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt 
underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och 
kostnadsfördyringar. 

Av revisionsrapporten framgår att KPMG anser att det finns brister vad avser 
kommunstyrelsens styrning och planering av arbetet med underhåll av gator. KPMG anser 
inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll och ser tydliga risker med 
nuvarande underhållsnivåer. 

Ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens 
gatuunderhåll. I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:  
- Vilken övergripande styrning finns för gatuunderhållet (mål, direktiv mm)  
- Vilka resurser har budgeterats till gatuunderhåll de senaste 5-10 åren och hur har utfallet 
sett ut (omläggningstakt)? 
- Vilket/vilka beslutsunderlag finns för gatuunderhållet (underhållsplaner mm)?  
- Hur påverkar andra driftsposter underhållet (snöröjning och halkbekämpning) 

Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 
dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer gjorts med kommunstyrelsens 
presidium och med berörda chefer inom samhällssektionen. 

Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda 
granskningen, avser att genomföra. 
 

KPMG:s slutsats och rekommendationer 

”Vi anser sammantaget att det finns brister vad avser kommunstyrelsens styrning och planering av 
arbetet med underhåll av gator. Vi anser inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll 
och vi ser tydliga risker med nuvarande underhållsnivåer. 
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Vi anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt målsättningar som ska finnas 
långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator. Nuvarande omläggningstakt på cirka 100 
år är långtifrån hållbar.  

Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en omläggningstakt som ligger 
kring 4–5 % per år, då detta är effektivt ur skattebetalarnas perspektiv.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende kostnadsfördelning mellan 
VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma insatser/samordningsinsatser, i syfte att säkerställa 
att VA-kollektivet inte subventionerar skattefinansierad verksamhet. 

Vi bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom området, är att ta fram en 
långsiktig underhållsplan för gatunätet. Detta är också ytterst centralt utifrån ett säkerhetsperspektiv 
för medborgarna.” 

Förvaltningens förslag till åtgärder 

Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna vill ha svar på 
i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

Revisorerna ”… anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt 
målsättningar som ska finnas långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator.” 
Svar: 
Detta kräver att en underhållsplan finns. Förvaltningen har för avsikt att arbeta fram en 
underhållsplan som kommer presenteras för politiken.  

Revisorerna ”… anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 
omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år…” 
Svar: 
Förvaltningen anser att en omläggningstakt på 4 - 5 % per år är att skjuta långt över målet, en 
omläggningstakt på 2 – 2,5 % per år är mer rimlig. Trafikintensiteten på kommunens gator är 
generellt väldigt låg och i samband med framdragning av fjärrvärmledningar 2000 – 2009 
gjordes stora investeringar i gatukropp och beläggningar. 

Utöver behovet att öka omläggningstakten på gatorna ser förvaltningen ett stort behov att 
öka investeringstakten på gatubelysningen. Vi arbetar idag metodiskt med att ersätta gamla 
armaturer med LED-armaturer men behöver öka denna takt för att minska elförbrukningen 
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men också för att det börjar bli svårt att få tag på ersättningslampor till de gamla 
armaturerna. Det finns också ett stort behov av att byta ut trästolpar. 

Ökad investeringstakt innebär ökade kapitalkostnader som det i nuvarande driftbudget inte 
finns medel för. 

Revisorerna bedömer vidare ”… att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende 
kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma 
insatser/samordningsinsatser…” 
Svar:  
Förvaltningen har muntlig överenskommelse kring kostnadsfördelning mellan taxekollektiv 
och skattekollektiv. Förvaltningen kommer att ta fram skriftliga riktlinjer snarast möjligt. 
 
Revisorerna ”… bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom 
området, är att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet.” 
Svar: 
Förvaltningen ser ett behov att ta fram en underhållsplan under 2023–2024. Dock kommer 
detta kräva investeringsmedel och därmed behov av att täcka ökade kapitalkostnader. 

Barnkonventionen  
Ett bra gatuunderhåll skapar en säkrare trafikmiljö vilket är positivt för alla som rör sig på 
våra gator och cykelvägar. En bra underhållen gatubelysning som är placerad på rätt ställen 
är viktigt för att öka tryggheten hos framförallt barn och unga.  

Ekonomisk påverkan 
Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt analys av 
kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter. 

 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
AU §171, 2022-12-01 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
KPMG Revisionsrapport -Granskning av kommunens gatuunderhåll 

Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Kommunens revisorer 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 171 Granskning av kommunens gatuunderhåll KS/2022:193 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens gatuunderhåll. 

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

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens 
gatuunderhåll. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt 
underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och 
kostnadsfördyringar. 

Av revisionsrapporten framgår att KPMG anser att det finns brister vad avser 
kommunstyrelsens styrning och planering av arbetet med underhåll av gator. KPMG anser 
inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll och ser tydliga risker med 
nuvarande underhållsnivåer. 

Ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens 
gatuunderhåll. I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:  
- Vilken övergripande styrning finns för gatuunderhållet (mål, direktiv mm)  
- Vilka resurser har budgeterats till gatuunderhåll de senaste 5-10 åren och hur har utfallet 
sett ut (omläggningstakt)? 
- Vilket/vilka beslutsunderlag finns för gatuunderhållet (underhållsplaner mm)?  
- Hur påverkar andra driftsposter underhållet (snöröjning och halkbekämpning) 

Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 
dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer gjorts med kommunstyrelsens 
presidium och med berörda chefer inom samhällssektionen. 

Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda 
granskningen, avser att genomföra. 
 

KPMG:s slutsats och rekommendationer 
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”Vi anser sammantaget att det finns brister vad avser kommunstyrelsens styrning och planering av 
arbetet med underhåll av gator. Vi anser inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll 
och vi ser tydliga risker med nuvarande underhållsnivåer. 

Vi anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt målsättningar som ska finnas 
långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator. Nuvarande omläggningstakt på cirka 100 
år är långtifrån hållbar.  

Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en omläggningstakt som ligger 
kring 4–5 % per år, då detta är effektivt ur skattebetalarnas perspektiv.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende kostnadsfördelning mellan 
VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma insatser/samordningsinsatser, i syfte att säkerställa 
att VA-kollektivet inte subventionerar skattefinansierad verksamhet. 

Vi bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom området, är att ta fram en 
långsiktig underhållsplan för gatunätet. Detta är också ytterst centralt utifrån ett säkerhetsperspektiv 
för medborgarna.” 

Förvaltningens förslag till åtgärder 

Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna vill ha svar på 
i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

Revisorerna ”… anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt 
målsättningar som ska finnas långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator.” 
Svar: 
Detta kräver att en underhållsplan finns. Förvaltningen har för avsikt att arbeta fram en 
underhållsplan som kommer presenteras för politiken.  

Revisorerna ”… anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 
omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år…” 
Svar: 
Förvaltningen anser att en omläggningstakt på 4 - 5 % per år är att skjuta långt över målet, en 
omläggningstakt på 2 – 2,5 % per år är mer rimlig. Trafikintensiteten på kommunens gator är 
generellt väldigt låg och i samband med framdragning av fjärrvärmledningar 2000 – 2009 
gjordes stora investeringar i gatukropp och beläggningar. 

Utöver behovet att öka omläggningstakten på gatorna ser förvaltningen ett stort behov att 
öka investeringstakten på gatubelysningen. Vi arbetar idag metodiskt med att ersätta gamla 
armaturer med LED-armaturer men behöver öka denna takt för att minska elförbrukningen 
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men också för att det börjar bli svårt att få tag på ersättningslampor till de gamla 
armaturerna. Det finns också ett stort behov av att byta ut trästolpar. 

Ökad investeringstakt innebär ökade kapitalkostnader som det i nuvarande driftbudget inte 
finns medel för. 

Revisorerna bedömer vidare ”… att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende 
kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma 
insatser/samordningsinsatser…” 
Svar:  
Förvaltningen har muntlig överenskommelse kring kostnadsfördelning mellan taxekollektiv 
och skattekollektiv. Förvaltningen kommer att ta fram skriftliga riktlinjer snarast möjligt. 
 
Revisorerna ”… bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom 
området, är att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet.” 
Svar: 
Förvaltningen ser ett behov att ta fram en underhållsplan under 2023–2024. Dock kommer 
detta kräva investeringsmedel och därmed behov av att täcka ökade kapitalkostnader. 

Barnkonventionen  
Ett bra gatuunderhåll skapar en säkrare trafikmiljö vilket är positivt för alla som rör sig på 
våra gator och cykelvägar. En bra underhållen gatubelysning som är placerad på rätt ställen 
är viktigt för att öka tryggheten hos framförallt barn och unga.  

Ekonomisk påverkan 
Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt analys av 
kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter. 

 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
KPMG Revisionsrapport -Granskning av kommunens gatuunderhåll 

Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Vår ref: Henrik Johansson 
Verksamhetschef 
Datum: 2021-11-04 
Dnr: KS/2022:193 
 
 

Tjänsteskrivelse om granskning av kommunens 
gatuunderhåll 

Förslag till beslut 
• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens 

gatuunderhåll. 

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

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska 
kommunens gatuunderhåll. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett 
tillräckligt underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt 
resursutnyttjande och kostnadsfördyringar. 

Av revisionsrapporten framgår att KPMG anser att det finns brister vad avser 
kommunstyrelsens styrning och planering av arbetet med underhåll av gator. 
KPMG anser inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll och 
ser tydliga risker med nuvarande underhållsnivåer. 

Ärendet 
KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska 
kommunens gatuunderhåll. I granskningen ska följande revisionsfrågor 
besvaras:  
- Vilken övergripande styrning finns för gatuunderhållet (mål, direktiv mm)  
- Vilka resurser har budgeterats till gatuunderhåll de senaste 5-10 åren och hur 
har utfallet sett ut (omläggningstakt)? 
- Vilket/vilka beslutsunderlag finns för gatuunderhållet (underhållsplaner mm)?  
- Hur påverkar andra driftsposter underhållet (snöröjning och halkbekämpning) 



 
 
 
Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 
dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer gjorts med 
kommunstyrelsens presidium och med berörda chefer inom samhällssektionen. 

Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den 
genomförda granskningen, avser att genomföra. 
 

KPMG:s slutsats och rekommendationer 

”Vi anser sammantaget att det finns brister vad avser kommunstyrelsens styrning och 
planering av arbetet med underhåll av gator. Vi anser inte att kommunstyrelsen 
säkerställt ett tillräckligt underhåll och vi ser tydliga risker med nuvarande 
underhållsnivåer. 

Vi anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt målsättningar 
som ska finnas långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator. Nuvarande 
omläggningstakt på cirka 100 år är långtifrån hållbar.  

Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 
omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år, då detta är effektivt ur skattebetalarnas 
perspektiv.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende 
kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma 
insatser/samordningsinsatser, i syfte att säkerställa att VA-kollektivet inte 
subventionerar skattefinansierad verksamhet. 

Vi bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom området, är 
att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet. Detta är också ytterst centralt 
utifrån ett säkerhetsperspektiv för medborgarna.” 

Förvaltningens förslag till åtgärder 

Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna 
vill ha svar på i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

Revisorerna ”… anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå 
samt målsättningar som ska finnas långsiktigt när det gäller 
beläggningsunderhållet av gator.” 
Svar: 



 
 
 
Detta kräver att en underhållsplan finns. Förvaltningen har för avsikt att 
arbeta fram en underhållsplan som kommer presenteras för politiken.  

Revisorerna ”… anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas 
till en omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år…” 
Svar: 
Förvaltningen anser att en omläggningstakt på 4 - 5 % per år är att skjuta långt 
över målet, en omläggningstakt på 2 – 2,5 % per år är mer rimlig. 
Trafikintensiteten på kommunens gator är generellt väldigt låg och i samband 
med framdragning av fjärrvärmledningar 2000 – 2009 gjordes stora investeringar 
i gatukropp och beläggningar. 

Utöver behovet att öka omläggningstakten på gatorna ser förvaltningen ett stort 
behov att öka investeringstakten på gatubelysningen. Vi arbetar idag metodiskt 
med att ersätta gamla armaturer med LED-armaturer men behöver öka denna 
takt för att minska elförbrukningen men också för att det börjar bli svårt att få tag 
på ersättningslampor till de gamla armaturerna. Det finns också ett stort behov 
av att byta ut trästolpar. 

Ökad investeringstakt innebär ökade kapitalkostnader som det i nuvarande 
driftbudget inte finns medel för. 

Revisorerna bedömer vidare ”… att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer 
avseende kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid 
gemensamma insatser/samordningsinsatser…” 
Svar:  
Förvaltningen har muntlig överenskommelse kring kostnadsfördelning mellan 
taxekollektiv och skattekollektiv. Förvaltningen kommer att ta fram skriftliga 
riktlinjer snarast möjligt. 
 
Revisorerna ”… bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig 
planering inom området, är att ta fram en långsiktig underhållsplan för 
gatunätet.” 
Svar: 
Förvaltningen ser ett behov att ta fram en underhållsplan under 2023–2024. Dock 



 
 
 
kommer detta kräva investeringsmedel och därmed behov av att täcka ökade 
kapitalkostnader. 

Barnkonventionen  
Ett bra gatuunderhåll skapar en säkrare trafikmiljö vilket är positivt för alla som 
rör sig på våra gator och cykelvägar. En bra underhållen gatubelysning som är 
placerad på rätt ställen är viktigt för att öka tryggheten hos framförallt barn och 
unga.  

Ekonomisk påverkan 
Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt 
analys av kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter. 
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Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 
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Patrik Westerlund    Henrik Johansson 

Sektionschef    Verksamhetschef 



Kommunrevisionen               Missiv 
 
 
 
 
 
 

 Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Granskning av kommunens gatuunderhåll 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 
1 april 2022. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande 
frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genom-
föra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 juni 2022. 
 

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 

                                              
 
Bengt Melkersson                                                      Ingelis Öhwall 
Revisionens ordförande                                             Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen 
underhåller sina gator genom beläggning. 
Vi anser sammantaget att det finns brister vad avser kommunstyrelsens styrning och 
planering av arbetet med underhåll av gator. Vi anser inte att kommunstyrelsen 
säkerställt ett tillräckligt underhåll och vi ser tydliga risker med nuvarande 
underhållsnivåer.  
 

Vi anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt målsättningar 
som ska finnas långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator. Nuvarande 
omläggningstakt på cirka 100 år är långtifrån hållbar.  
Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 
omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år, då detta är effektivt ur skattebetalarnas 
perspektiv. 
 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende 
kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma 
insatser/samordningsinsatser, i syfte att säkerställa att VA-kollektivet inte 
subventionerar skattefinansierad verksamhet. 
 

Vi bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom området, är 
att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet. Detta är också ytterst centralt 
utifrån ett säkerhetsperspektiv för medborgarna.  
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2 Bakgrund 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av 
hur kommunen underhåller sina gator genom beläggning. 

 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett 
tillräckligt underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt 
resursutnyttjande och kostnadsfördyringar. 
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras: 

- Vilken övergripande styrning finns för gatuunderhållet (mål, direktiv mm) 

- Vilka resurser har budgeterats till gatuunderhåll de senaste 5-10 åren och hur 
har utfallet sett ut (omläggningstakt)? 

- Vilket/vilka beslutsunderlag finns för gatuunderhållet (underhållsplaner mm)? 

- Hur påverkar andra driftsposter underhållet (snöröjning och halkbekämpning) 

 Avgränsning 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen. 
 

 Revisionskriterier  
Revisionskriterier och bedömningar görs utifrån: 

• Kommunallag 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. 

 Metod 
 

Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 
dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer skett med kommunstyrelsens 
presidium, sektionschef, enhetschef och utredningsingenjör. 

Föreliggande rapport har faktakontrollerats av funktionerna som intervjuats. 
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3 Iakttagelser från intervjuer och dokumentgranskning 

 Bakgrund 
Gatan består ytligt av en beläggning och därunder en gatukropp, som förutom 
uppgiften att stabilisera gatan även har ett antal ledningar som ”hyresgäster” 
(elledningar, VA-ledningar, tele- och dataledningar, kabel-TV, fjärrvärme m.m.). 
Beläggningen skall skydda det större kapitalet, gatukroppen, samt skapa driftsäkerhet i 
ledningsnätet. Dessutom skall beläggningen givetvis vara ändamålsenlig för trafikens 
framkomlighet. 
Underhållet av gatunätet omfattar åtgärder som avser att vidmakthålla gatunätets 
funktion och prestanda. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll dels 
avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om underhållet varaktigt brister uppkommer 
behov av förnyelse/ombyggnad av gatukroppen vilket är väsentligt dyrare än normalt 
underhåll. 
Konsekvenserna av eftersatt underhåll är, förutom kapitalförstöring även ökade 
samhällsekonomiska kostnader såsom: bristande trafiksäkerhet, halkolyckor för 
gångtrafikanter samt skador på fordon och förlängda restider. 

 Planering och resurser till underhållet 

Iakttagelser 
Sveriges kommuner och landsting beräknar att en asfaltbeläggning i genomsnitt kan 
ligga i 20 år innan gatan måste läggas om. Spännvidden mellan hög- lågtrafikerade 
gator har i en utredning bedömts till mellan 15 - 25 år och i en annan till 10 - 30 år. Det 
innebär att underhållscykeln för omläggning av gatornas beläggning inom hela 
kommunen bör omfatta cirka 20 år. Det innebär att 5 % av ytan bör omläggas varje år 
för att motsvara den normala förslitningen. Effekten av att långsiktigt ha en lägre 
omläggningstakt än den rekommenderade är att underhållet skjuts upp och riskerar att 
bli en fördyrad kostnad för kommunen. När beläggningen inte längre förmår att skydda 
gatukroppen riskerar denna att skadas. Ombyggnad av gatukroppen bedöms kosta 
väsentligt mycket mer per kvm i jämförelse med kostnaden per kvm för det planerade 
underhållet. 
I granskningen framkommer att det inte finns några politiskt fastställda mål eller 
beslutade ambitioner för vilken nivå gatuunderhållet ska uppnå. 
Intervjuade tjänstepersoner framhåller att det finns en plan för utbyggnad av 
cykelbanor i kommunen och att det inom detta område samt gatubelysning finns en 
större politisk diskussion kring. När det gäller gatubelysning är det ett område som 
överlagts en hel del kring och det har tagits fram en särskild belysningsstrategi.  
Belysningsfrågor är också tydligare kopplat till trygghetsskapande åtgärder vilket 
framhålls som en förklaring till att det finns en tydligare koppling till politiken, dvs det 
blir en tydligare politisk karaktär kring frågor om belysning. 
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Det uttrycks vidare att även om det saknas politiska mål för beläggningsunderhållet, är 
gator ett område som bevakas särskilt av medborgare som hör av sig till förvaltningen 
kring uppmärksammade brister, (skador i gatan och bristande snöröjning mm).  
Intervjuade framhåller att det gjordes relativt stora satsningar på såväl utbyte av 
ledningar som ny beläggning av asfalt i samband med framdragning av fjärrvärme i en 
del orter för 20 år sedan. I samband med detta uppnåddes en högre gatustatus som 
enligt de intervjuade kanske bidrog till att frågan om gatuunderhåll inte diskuterats i 
någon större utsträckning.  
Kommunens ansvar för beläggningsunderhåll uppgår enligt kommunens beräkningar 
till cirka 875 000 m2 för gator, dvs befintlig gatuyta1.  
 

Enligt handskrivna anteckningar som vi har delgivits, framgår följande genomförd 
toppbeläggning för respektive år: 
 
Tabell 4.2.1 

År m2 

2016 13 735 m2 

2017  14 860 m2 

2018  2 398 m2 

2019  7 993 m2 

2020  2 349 m2 
 

 

Ett genomsnitt för perioden blir därmed cirka 8 267 m2/år.  Detta motsvarar i sin tur 
cirka 1 % omläggningstakt vilket i sin tur är en omläggningstakt på cirka 100 år jämfört 
med rekommenderade 20 år. 
Ny toppbeläggning räknas som reinvestering och resurser till detta finns därför avsatt i 
investeringsbudgeten (se nedan). Gatuunderhåll kan också utgöras av akut underhåll 
och lagning mm. vilket ingår i driften. 
I driftbudget och utfall i tabell nedan ingår interna personalkostnader för 
anläggningsarbetare, för den del de arbetar mot gata. Här ingår även andra 
arbetsuppgifter än rent gatuunderhåll, men kostnaden är inte uppdelad. Summorna 
inom parentes är exklusive personalkostnad. 
 
 
 

 
1 12,5 mil kommunal gata med en genomsnittsbredd på 7 m. 
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 Tabell 4.2.2 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Driftbudget  2329 (974) 2195 (792) 1926 (666) 1690 (630) 1930 (858) 
 
 

Utfall  2708 (1625) 1717 (834) 1526 (608) 1714 (641) 2203 (987) 
 
 

Budget 
investering2 

 3100 3000 3000 3000 3000 

Utfall 
investering 

 3830 2871 3066 3790 3010 

Total budget  5429 (4074) 5195 (3792) 4926 (3666) 4690 (3630) 4930 (3858) 
 
 

Totalt utfall  6538 (5455)  4588 (3705)  4592 (3674)  5504 (4431)  5213 (3997) 
 
 

  
Den årliga budgeten 3 mnkr för gator innehåller inte endast toppbeläggning utan även 
andra investeringar såsom gatubelysning och vägskyltar. Investeringsbudgeten har 
enligt uppgift legat på samma nivå de senaste åren. Intervjuade framhåller att 
planeringsunderlaget inte har funnits framme för att kunna motivera en ökning av 
budgeten. Därmed har inte heller någon ökning av budgeten till kommande år äskats. 
All asfaltering och toppbeläggning görs av extern entreprenör, medan i princip övriga 
insatser såväl gällande gata som VA görs i egen regi, inklusive planering och 
projektledning. Detta framhålls av intervjuade som en styrka för den lite mindre 
kommunen att all kunskap kan finnas i verksamheten. Det uttrycks vidare att det nya i 
Tranemo, vid jämförelse med hur det har varit, är att kommunen växer och expanderar 
genom nybyggnation och därmed projekt som berör gata och VA. Detta gör att mycket 
interna resurser tas i anspråk till nyinvesteringar vilket kan gå ut över drift och underhåll 
i det korta perspektivet. En ramavtalsleverantör kopplat till nyinvesteringar 
(planeringsfrågor) är något som intervjuade ser ett behov av. 
Med expansion och ny bebyggelse följer också ett större åtagande i driftperspektiv, dvs 
gatuytan som ska underhållas ökar. För dessa tillkommande ytor har inte 
verksamheten fått extra medel. Intervjuade framhåller också att de inte heller äskat 
medel utifrån det perspektivet. 

 
2 Gällande investeringskostnaden så ingår även t ex åtgärder på gatubelysningen. Budgeten är inte 
uppdelad så därför finns samtliga kostnader med i sammanställningen.  
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En svår vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning påverkar inte 
toppbeläggningen då det enligt intervjuade finns en tydlig gräns mellan drift och 
investering i dessa avseenden. 

3.2.1 Kommentar och bedömning 
 
Av granskningen framgår att ett genomsnitt för perioden 2016 - 2020 blir cirka 8 267 
m2/år. Detta motsvarar i sin tur cirka 1 % omläggningstakt, vilket i sin tur är en 
omläggningstakt på cirka 100 år jämfört med rekommenderade 20 år. 
Vi anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå och målsättningar 
som ska finnas långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator. Denna 
ambitionsnivå behöver också kopplas samman med vilka resurser som är nödvändiga 
både på kort och längre sikt.  
 
Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 
omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år, då detta är effektivt ur skattebetalarnas 
perspektiv. 

3.3        Underhållsplan 

Iakttagelser 
Intervjuade framhåller att förvaltningen behöver utreda behovet av toppbeläggning och 
underhåll i ett längre perspektiv. Med detta planeringsunderlag skapas bättre 
förutsättningar för att långsiktigt tillse att det eftersatta underhållet inte växer. I en 
sådan utredning behöver alla gator synas genom fotografering och kategoriseras i olika 
prioriteringsordningar. 
Arbete med en underhållsplan är något som diskuterats och behovet finns men berörda 
menar att det inte hunnits med. Samtidigt framhålls att i det korta perspektivet finns en 
god kunskap om vilka gator som är mest prioriterade att åtgärda. 
Rent allmänt framhåller intervjuade att det finns utvecklingspotential även på 
tjänstepersonplanet att bli mer professionella när det gäller att ta fram analyser, 
konsekvensanalyser och strategiskt underlag. Cykelbanor och belysning har 
avdelningen kommit en bra bit på väg i detta perspektiv men framhåller att det återstår 
en helhetssyn avseende gator och gatuunderhållet.  

3.3.1      Kommentar och bedömning 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen arbetar fram en underhållsplan för gator och 
underhåll. Underhållsplanen blir ett tydligare underlag för redovisning av behov och 
därmed ett tydligare underlag för finansieringen. 



Tranemo kommun 
Granskning av kommunens 
gatuunderhåll 

 7 
 
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

KPMG Public 

 Samordning och kostnadsfördelning 
 
Iakttagelser  
Samordning och samsyn med VA-verksamheten fungerar enligt uppgift mycket bra och 
har blivit bättre sedan sammanslagningen av gatuavdelningen och VA-avdelningen 
(mars 2021). Med samplanering menas att när gatuavdelningen planerar underhåll på 
vissa gatusträckor så undersöks VA-ledningarna för bedömning om byte eller andra 
åtgärder ska ske innan gatan får ny toppbeläggning. Samarbetet med andra aktörer, 
(ledningsägare) som har intressen i gatan uppges också vara bra. 
Gator och dess underhåll finansieras av skattemedel. Ledningsnätet finansieras av VA-
avgifter. Lagstiftningen medför att det inte är tillåtet att överföra medel från VA-
kollektivet till verksamhet inom skattekollektivet. Vid samordnade insatser i 
gatukroppen, d v s när gatukontoret ska återställa gatan vid ledningsgrävning uppges 
kostnadsfördelningsrutinerna vara att VA-kollektivet bekostar återställning när det 
handlar om VA-arbeten, men att skattekollektivet kan betala ny asfalt, om den aktuella 
sträckan ändå var i behov av ny toppbeläggning. 
När det gäller kostnadsfördelning i gemensamma projekt, exempelvis där både skatte- 
och avgiftskollektiv (VA) gör insatser i gatan framhålls att det i praktiken finns en modell 
som följs. Det finns dock ingen beslutad eller på annat vis formaliserad 
överenskommelse om hur kostnader ska fördelas. Frågan har enligt intervjuade 
diskuterats och principen uppges vara att om både gata och VA har ett behov av 
åtgärder avseende en viss sträcka, betalar VA, (avgiftskollektivet) för arbete och 
återställning kring ledningar och gata tar kostnaden för det översta skiktet.  
Likaså anses det vara praxis att den som tar initiativet till åtgärden, såsom VA i 
samband med en vattenläcka, står för hela kostnaden. Att verksamheten ligger i 
samma organisation under samma ledning antas enligt intervjuade bidra till att det 
sällan uppstår några meningsskiljaktigheter kring kostnadsfördelningen. 
Intervjuade framhåller att när andra ledningsägare, (externa aktörer) tar initiativ till 
åtgärd i gatukroppen finns en princip om självkostnad plus 50 % påslag för det ingrepp 
som åsamkats gatan. Motsvarande påslag görs inte på VA-kollektivet. 
Vid ledningsflyttningar på grund av exempelvis expansion och nybebyggelse ska 
kostnaderna fördelas mellan VA-kollektivet och skattekollektivet. Av skriften ”Vatten- 
och avloppsanläggningar i allmän mark – Utgångspunkter för fördelning av ansvar och 
kostnader mellan skatte- och avgiftskollektiv” framgår att om kommunen tar initiativ till 
att VA-anläggning flyttas, ska kommunen ersätta VA-kollektivet om anläggningen är 
högst 5 år gammal.  
 

Om VA-anläggningen är mellan 5 och 15 år gammal delas kostnaderna lika mellan 
kommunen och VA-kollektivet.  
 

Om VA-anläggningen är äldre än 15 år skall VA-kollektivet betala hela kostnaden för 
omläggningen.  
 
I Tranemo finns inget nedtecknat om vilka regler som ska gälla beträffande 
kostnadsfördelning vid ledningsflyttningar. 
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VA-verksamheten skall årligen ersätta kommunens kostnader på grund av att den 
allmänna VA-anläggningen är förlagd i kommunalt förvaltad mark. VA-avdelningen 
betalar enligt uppgift sådan avgift. 

3.4.1 Kommentar och bedömning 
Samordning och gemensam planering förefaller fungera på ett bra sätt vilket är positivt. 
Trots att planeringen och samordningen mellan gata och VA uppges fungera väl och 
sorterar under samma organisation och ledning ser vi en fördel i att ha nedtecknade 
riktlinjer för kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid 
gemensamma insatser/samordningsinsatser. Vi anser att kommunstyrelsen bör 
upprätta riktlinjer för att säkerställa att VA-kollektivet inte subventionerar 
skattefinansierad verksamhet. 
 

4 Slutsats och rekommendationer 
Vi anser sammantaget att det finns brister vad avser kommunstyrelsens styrning och 
planering av arbetet med underhåll av gator. Vi anser inte att kommunstyrelsen 
säkerställt ett tillräckligt underhåll och vi ser tydliga risker med nuvarande 
underhållsnivåer.  
 

Vi anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt målsättningar 
som ska finnas långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator. Nuvarande 
omläggningstakt på cirka 100 år är långtifrån hållbar.  
Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 
omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år, då detta är effektivt ur skattebetalarnas 
perspektiv. 
 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende 
kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma 
insatser/samordningsinsatser, i syfte att säkerställa att VA-kollektivet inte 
subventionerar skattefinansierad verksamhet. 
 

Vi bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom området, är 
att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet. Detta är också ytterst centralt 
utifrån ett säkerhetsperspektiv för medborgarna.  
 
KPMG, Dag som ovan 
 
 
Kristian Gunnarsson      Viktoria Bernstam 
Certifierad kommunal yrkesrevisor    Kundansvarig/Certifierad  

                            kommunal revisor 
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§ 303 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF KS/2022:507 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar informationen gällande delårsrapport januari-augusti 2022 för SÄRF. 

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 
Delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska behandlas av respektive 
medlemskommuns Kommunfullmäktige.  

Södra Älvsborgs Räddningsförbund organiserar och driver räddningstjänst för sex stycken 
kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.  

Resultatet för perioden januari-augusti 2022 visar ett underskott med -5,5 mnkr. Prognosen 
för hela året visar också ett underskott om -2,1 mnkr och skillnad mot budget om +2,0 mnkr. 
Budgeten för 2022 är underfinansierad med 4,1 mnkr. Den underfinansierade budgeten 
beror i huvudsak på kostnader som tillkommit på grund av förändringar i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har ökat i samma omfattning som 
kostnaderna.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och att det inte 
framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i 
delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen beslutat om. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv 

Ärendet påverkas inte utifrån ett jämställdshetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
AU §174, 2022-12-01 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17 
Bilaga Delårsrapport, Rapport granskning Revisionskontoret SÄRF 
Bilaga Delårsrapport, Revisorernas utlåtande SÄRF 
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Delårsrapport 2022-08-31 ver 1.2 SÄRF 
Bilaga Protokollsutdrag § 70 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
SÄRF 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-12-01 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 174 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF KS/2022:507 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar informationen gällande delårsrapport januari-augusti 2022 för SÄRF. 

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 
Delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska behandlas av respektive 
medlemskommuns Kommunfullmäktige.  

Södra Älvsborgs Räddningsförbund organiserar och driver räddningstjänst för sex stycken 
kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.  

Resultatet för perioden januari-augusti 2022 visar ett underskott med -5,5 mnkr. Prognosen 
för hela året visar också ett underskott om -2,1 mnkr och skillnad mot budget om +2,0 mnkr. 
Budgeten för 2022 är underfinansierad med 4,1 mnkr. Den underfinansierade budgeten 
beror i huvudsak på kostnader som tillkommit på grund av förändringar i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har ökat i samma omfattning som 
kostnaderna.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och att det inte 
framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i 
delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen beslutat om. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv 

Ärendet påverkas inte utifrån ett jämställdshetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17 
Bilaga Delårsrapport, Rapport granskning Revisionskontoret SÄRF 
Bilaga Delårsrapport, Revisorernas utlåtande SÄRF 
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Delårsrapport 2022-08-31 ver 1.2 SÄRF 
Bilaga Protokollsutdrag § 70 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF 

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

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
SÄRF 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Lovisa Wirdemo 
Controller 
Datum: 2022-11-17 
Dnr: KS/2022:507 
 
 

Tjänsteskrivelse om Delårsrapport januari - augusti 
2022 SÄRF 

Förslag till beslut 
• Noterar informationen gällande delårsrapport januari-augusti 2022 för 

SÄRF. 

 
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 
Delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska behandlas av 
respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige.  

Södra Älvsborgs Räddningsförbund organiserar och driver räddningstjänst för 
sex stycken kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn.  

Resultatet för perioden januari-augusti 2022 visar ett underskott med -5,5 mnkr. 
Prognosen för hela året visar också ett underskott om -2,1 mnkr och skillnad mot 
budget om +2,0 mnkr. Budgeten för 2022 är underfinansierad med 4,1 mnkr. Den 
underfinansierade budgeten beror i huvudsak på kostnader som tillkommit på 
grund av förändringar i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt att 
medlemsbidraget inte har ökat i samma omfattning som kostnaderna.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och att det 
inte framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. 
Resultatet i delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som 
direktionen beslutat om. 

Barnkonventionen  
Ärendet påverkar inte barn.  



 
 
 
Ekonomisk påverkan 
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv 

Ärendet påverkas inte utifrån ett jämställdshetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17 

Bilaga Delårsrapport, Rapport granskning Revisionskontoret SÄRF 

Bilaga Delårsrapport, Revisorernas utlåtande SÄRF 

Delårsrapport 2022-08-31 ver 1.2 SÄRF 

Bilaga Protokollsutdrag § 70 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige.  

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

Konrad Fredh    Lovisa Wirdemo 

Ekonomichef    Controller 
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Granskning av Södra Älvsborgs  Räddningsjtänstförbunds delårsrapport 2022

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är  
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna i förbundet ska även bedöma 
om delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av delårsbokslutet  
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads Revisionskontor 
och redovisas i innevarande rapport.  

Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan 
säkerställas.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande. 
Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska 
besvara följande revisionsfrågor: 

• Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer och god
redovisningssed?

• Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?

• Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida resultat/måluppfyllelse kommer
att kunna uppnås?

• Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild
uppmärksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation (RKR) R17 om Delårsrapport. Granskningen har utförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ansvarig.

1.4 Metod 
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning 
av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen 
har innefattat att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssamman-
draget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har 
genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till 
områden där risken för väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande 
har genomförts.
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Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1  
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av 
konton med större avvikelser mellan delåren 2021 och 2022 har utförts. Stickprov har framförallt 
gjorts på konton som inte granskats vid föregående delårsrapport. Totalt har en genomgång av 
16 kontons verifikationer genomförts.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. 
Förbundets pensionsavsättning och prognos för pensioner har granskats översiktligt.

Intervju och avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.

1.5 Projektorganisation
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands 

läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning
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2 Granskningsresultat
2.1 Lagar och rekommendationer  
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunal- 
förbund minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för  
verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.2

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet 
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om förhållanden 
som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig 
betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.3 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räken-
skapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument som 
används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet.4 Delårsrapporten ska enligt 
kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast två 
månader efter rapportperiodens slut.5

Delårsrapporten ska innehålla:6

• en resultaträkning

• en balansräkning

• en förenklad förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under  
rapportperioden. 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör delårsrapport 
kan förbundet välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sin 
delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR R17 innehålla en samlad men översiktlig 
beskrivning av drifts- och investeringsverksamhet.7

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid upprättandet 
av delårsrapporten.8 

Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårs- 
rapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om och om den uppfyller lagstiftarens 
krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) avseende innehåll och 
utformning. 

Direktionens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlems- 
kommuns kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive kommunfullmäktige 
underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god  
ekonomisk hushållning kan säkerställas.9

2 LKBR, Kap 1. 3§
3 RKR R 17
4 Ibid
5 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141
6 LKBR, Kap 13. 2§
7 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142
8 Ibid
9 Se ex. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommunala samverkansformer, 2009, s.102-103
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2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan delårsbok-
slutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i  
redovisningssystemet.

2.2.1 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Resultat- och balansräkning
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport 
redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för 
resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår.

I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en del-
årsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps utgång. 

Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning 
enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också 
innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. 

SÄRF upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader. Detta är 
inom den tidsram som anges i LKBR. 

Delårsrapporten innehåller:

• Resultaträkning

• Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast
föregående räkenskapsår

• Balansräkning

• Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut

• Förenklad förvaltningsberättelse

• Översiktlig beskrivning av drift- och investeringsverksamhet

• Helårsprognos

• Årsbudget

Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för SÄRF överensstämmer 
med uppställningen i senaste årsredovisningen.  

2.4 Förvaltningsberättelse
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, 
utan bara en förenklad förvaltningsberättelse. 

Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Revisionskontoret bedömer att 
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förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av SÄRF:s verksamhet, upp- 
lysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt 
andra förhållanden av vikt. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk hushållning 
kommer uppnås och följts i enlighet med RKR R17. Revisionskontoret konstaterar att förvalt-
ningsberättelsen i SÄRF:s delårsrapport innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och 
att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I delårsrapporten genomför Direktionen en 
samlad bedömning om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2022. 

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett underskott om 5,5 mnkr för perioden 
1 januari 2022 till 31 augusti 2022. Budgeten för 2022 är underfinansierad med 4,1 mnkr.10

Den underfinansierade budgeten beror i huvudsak på kostnader som tillkommit på grund av 
förändringar i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har 
ökat i samma omfattning som kostnaderna. Direktionen föreslås att för helåret 2022 besluta 
om att kvarvarande underskott tas mot eget kapital och att det egna kapitalet ej ska återställas.

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt beslutad rambudget. 
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år.  
I beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 
enligt prognos per föregående årsskifte. 

Prognosen för helåret 2022 är ett negativt resultat om 2,1 mnkr (budget: -4,1 mnkr). Förbättring 
jämfört med budget beror enligt förbundet på försäljning av anläggningstillgångar, lägre  
avskrivningar på grund av långa leveranstider samt att förbundet numera får ränta på inlåning 
till Borås Stads koncernkonto. 

Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat inte prognostiseras att 
uppnås för helåret.

Verksamhetens budgetföljsamhet är hög men det finns avvikelser då kostnader för el och bränsle 
har stigit. Därutöver har övningsanläggningen Guttasjöns ombyggnation påverkat förbundet.11 

Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Vid tiden för delårsbokslutet hade fem med-
arbetare av tio som uppnått pensionsålder avgått med avtalspension (SAP-R). Pensionskostnader 
från KPA ligger i nivå med budget. 

2.6 Måluppfyllelse 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan 
ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp  
kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen ut- 
värdera måluppfyllelsen. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verk-
samhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen beslutar om ett 
handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. 

10 SÄRF Delårsrapport, 2022-08-31 sid 6.  
11 Ibid. sid 6-7. 
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Direktionen tog beslut 6 december 2019 om handlingsprogrammet för perioden 2020-2023. 
Handlingsprogrammet har reviderats under 2021 och beslutas av Direktionen.

Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument för SÄRF som kan anpassas 
utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. Programmet beskriver SÄRF:s 
förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda riktlinjer för de kommande 
fyra åren. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens uppdrag 
som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplaner. 

Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.12 
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under 
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestations-
mål. Prestationsmål för 2022 fastställdes av Direktionen 10 december 2021 i Verksamhetsplan 
och internbudget för 2022. Sammantaget fastställdes 20 prestationsmål för 2022 uppdelat på 
kategorierna; före händelse (9 st.), under händelse (8 st.) och efter händelse (3 st.).

I delårsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prestationsmål per 31 augusti 2022 i 
sammanfattad form. I uppföljningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023 
samt de prestationsmål som är beslutade för 2022.

Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en skattning 
av måluppfyllelsen/genomförandet. Förbundet genomför även en skattning i % av hur stor del  
av målet som är uppfyllt fram till 31 augusti 2022 och en prognos över genomförandet för hel-
året 2022.

Måluppfyllelsen per 31 augusti 2022 redovisas i enlighet med nedanstående:

12 SÄRF, Verksamhetsplan och internbudget 2022, beslutad av Direktionen 10 december 2021 

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Före händelse

0 9 0 av 9 prestationsmål 2022

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Under händelse

0 8 0 av 8 prestationsmål 2022

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Efter händelse

0 3 0 av 3 prestationsmål 2022

Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 31 augusti 2022

0 20 1 av 20 prestationsmål 2022

Sammantaget är 20 av 20 prestationsmål inte helt uppfyllda per 31 augusti 2021. Förbundet skattar 
i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 44 % uppfyllt hittills under året. Prognosen för 
helåret 2022 är att uppfyllandegraden kommer öka till 100 %.

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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2.7 Investeringsredovisning
Revisionskontoret har i denna granskning av delårsrapporten särskilt granskat processen för 
investeringsredovisningen. En av anledningarna är att RKR har reviderat sin rekommendation 
för drift- och investeringsredovisning RKR R14 i december 2021. 

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
investeringsverksamheten. Det framgår även av RKR R 14 att investeringsredovisningen ska 
utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot budget och andra för in-
vesteringsverksamheten relevanta beslut. Vidare framgår att investeringsredovisningens poster 
avseende utfall och budget ska vara beräknade enligt samma metoder och principer, samt även 
i övrigt vara jämförbara.

Revisionskontoret har särskilt granskat förbundets investeringar för åren 2021 och 2022. 
Förbundet redovisar årets investeringar på sidan 14 i delårsrapporten. Investeringar görs enligt 
förbundet efter en långsiktig plan för att säkerställa en jämn kvalité och en ekonomisk balans. 

Förbundets investeringar hittills under året består främst av släck/räddningsbil (3 stycken) men 
även av utbildningscontainer. Förbundet redovisar ett utfall på 12,3 mnkr för investeringarna 
hittills genomförda under året. Prognos för helåret är att förbundet ska genomföra samtliga 
investeringar som är upptagna i budget. 

Stickprov har genomförts på konton som rör investeringar och inventarier. Resultatet av genom-
förda stickprov samt genomgång av anläggningsregistret visar inte på några avvikelser. Ett fåtal 
kontrollfrågor har stämts av med förbundets ekonomiavdelning. 

Årets investeringar som genomförts hittills framgår av nedanstående tabell:

13 SÄRF Delårsrapport, 2022-08-31 sid 14.  

Tabell 1. Årets investeringar per 2022-08-31.13

2.8 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. 



10

Borås Stad  |  Revisionskontoret•

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2022 som antagits 
av Direktionen 18 mars 2022. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upp- 
rättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern 
styrning och kontroll. 

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2022 
genom att identifiera de rutiner och processer som är väsentliga för verksamheten att följa upp. 
Dessa har samlats i planen för intern kontroll. 

Processen för förbundets arbete med intern kontroll beskrivs i bilden nedan. 

Bild 1. Process för intern kontroll i SÄRF, 2022-09-22

Arbetet i förbundet med intern kontroll har fortsatt löpande under året. En tjänsteperson från kansliet 
leder den interna internkontrollgruppen. En från varje avdelning ingår i gruppen (avdelning 
kansli, avdelningen för skydd och samhälle, avdelningen för insats och beredskap, avdelningen  
för utbildning och avdelningen för teknik och fastighet). Gruppen väljer att utföra kontroller 
utifrån riskanalys. Gruppen gör bland annat stickprovskontroller på löner och redovisning.  
En del kontrollåtgärder ska utföras och en viss nivå av stickprov ska göras enligt riskanalys/ 
intern kontrollplan för 2022 men gruppen kan själv bestämma att utföra flera stickprov än dessa. 
Gruppen går ut till varandras avdelningar och stämmer av arbetet med intern kontroll. Man ser 
verksamheten med ”nya ögon” och kan exempelvis ställa frågor om varför en avdelning arbetar 
på ett visst sätt. Gruppen skriver åtgärdsrapporter och arbetar delvis med förbättringsarbete. 

Det görs en intern uppföljning av Internkontrollplan och beslutade kontrollåtgärder i risk- 
analysen i samband med tertialuppföljning. SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i 
årsredovisningen.

Revisionskontoret noterar att Policy för intern kontroll inte uppdaterats sedan 2017. 

2.9 Övriga iakttagelser 
Revisionskontoret noterar att SÄRF för närvarande åter erhåller ränta på förbundets medel om 
86,9 miljoner14 som är insatt hos internbanken i Borås Stad. Räntan är för närvarande 0,733 procent.  

14 Enligt mail från förbundets ekonomichef 2022-10-19 
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsbokslut 31 augusti 2022 ska de 
förtroendevalda revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag är Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. 
Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredo-
visning. De förtroendevalda revisorernas bedömning baseras på en genomgång av Direktionens 
redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Direktionens 
delårsbokslut som presenteras i innevarande rapport. 

Revisionskontoret i Borås Stad bedömer att SÄRF:s delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet 
 med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och 
RKR R17. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med de krav som 
finns gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten innehåller 
en förenklad förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. Resultatet för 
perioden är ett underskott om 5,5 mnkr. För helåret 2022 redovisar SÄRF en prognos om 
ett underskott på 2,1 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre jämfört med budget (budget -4,1 mnkr). 
Revisionskontoret noterar att prognosen som lämnas inom ramen för delårsbokslutet innebär att 
det finansiella målet om ett nollresultat prognostiseras att inte uppnås under året. 

Revisionskontoret konstaterar att Direktionen behandlar delårsrapporten i oktober månad. Detta 
medför att tiden för att vidta styrande åtgärder före årets slut blir mycket kort.

Sammantaget konstateras att SÄRF i sin delårsrapport per 31 augusti 2022 genomfört uppföljning 
avseende samtliga 20 prestationsmål som Direktionen fastställt för 2022. Sammantaget är 20 av 
20 prestationsmål inte uppnådda. Förbundet skattar i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett 
till 44 % som genomfört hittills under året. Prognosen för helåret 2022 är att uppfyllandegraden 
kommer öka till 100 % måluppfyllelse.

Revisionskontoret i Borås Stad bedömer att Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund inom  
ramen för delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltnings-
berättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. 
Samtliga av Direktionens särskilda aktiviteter följs upp på ett enhetligt sätt i delårsrapporten 
och Revisionskontoret bedömer mot denna bakgrund att redovisningen av verksamhetsresultatet i  
delårsrapporten i huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen beslutat om. Revisionskontoret 
rekommenderar de förtroendevalda revisorerna att godkänna den av förbundet upprättade  
delårsrapporten.

Borås den 25 oktober 2022

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Stefan Sjöblom
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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1  Inledning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och 
ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn. Vi har 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två 
stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i 
beredskap (RiB) och sex räddningsvärn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav 
huvuddelen är hel- eller deltidsanställd räddningstjänstpersonal. Vårt huvudkontor finns i Borås där 
förbundets övningsanläggning också finns invid Guttasjön. 
 

 
 
Förbundets geografi med stationernas spridning i de sex kommunerna som utgör SÄRF. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram 
för förebyggande mot brand och andra olyckor samt för kommunal räddningstjänst. Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds (SÄRF) handlingsprogram utgår utifrån förbundets uppdrag från 
medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
 
Grundläggande är för både den enskilde och samhället, att det inträffar så få olyckor som möjligt och 
att konsekvensen av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Att förebygga olyckor och ge 
drabbade kunskaper som de behöver för att hantera olyckan kan därför bli avgörande. När 
individuella resurser inte räcker till ska samhället kunna erbjuda professionella och snabba 
räddningsinsatser som arbetar i samverkan med varandra. 
 
Räddningstjänstuppdraget regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsordningen 
som är den överenskommelse som de sex medlemskommunerna tecknat i detta avseende. 
 

2  Vad vi vill 
Problembilder och risker kopplade till räddningstjänst, förbundsordning, nationella mål i LSO, SÄRF:s 
vision och strategiska inriktningar samt ett antal Säkerhetsmål för perioden 2020–2023 är styrande 
för verksamheten. 
Kopplingarna mellan de olika styrdokumentens mål illustreras nedan. Det fyraåriga 
handlingsprogrammets Säkerhetsmål bryts ner till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen som i 
sin tur formuleras i aktiviteter.  
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Lagen om skydd mot olyckor Nationella mål 

Handlingsprogram 2020–2023 Säkerhetsmål 

Årliga verksamhetsplaner Prestationsmål 

 Aktiviteter 

SÄRF:S styrdokument och hur de hänger samman. 

 

2.1  Våra strategiska inriktningar 
För att vara en räddningstjänst i tiden och för framtiden, arbetar SÄRF strategiskt med: 
 

• att med en medarbetardriven organisation utveckla verksamheten mot en modern offentlig 
förvaltning 

• att agera och verka för Ett SÄRF 

• att god kommunikation genomsyrar hela organisationens alla led 

• att vara en kommunikativ och synlig Räddningstjänst 

• att rekrytering och kompetensförsörjning styrs av mottot rätt person på rätt plats 

• att ha god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans med intern styrning för god 
kontroll 

• att arbeta effektivt genom att göra rätt saker på rätt sätt 
 

 2.2  Våra Säkerhetsmål 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020–2023. Målen är uppdelade på Före, Under och Efter och framgår i detalj i 
uppställningen under punkt 3.3.5 Uppföljning av verksamhetens mål. 
 

2.3  Uppföljning av mål 
De fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till 

prestationsmål i verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om prestationsmålen uppfylls anses 

säkerhetsmålen uppfyllda. 

 

2.4  Handlingsprogram 
Direktionen fastställde 2019-12-06 SÄRF:s vision samt övergripande mål i ett fyra-årigt 

Handlingsprogram för åren 2020 – 2023 samt reviderades programmet 2021-12-10. Visionen 

beskriver vad förbundet vill uppnå med sin verksamhet och vilken effekt som förväntas. De 

övergripande målen beskriver de områden som är prioriterade och som leder mot visionen.  

 

 2.5  Verksamhetsplan och Internbudget 
Direktionen fastställde 2021-12-10 Verksamhetsplan och Internbudget för 2022 som övergripande 

beskriver hur SÄRF avser att arbeta under året för att uppnå Handlingsprogrammets mål tillika en 
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övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i förbundets verksamhet. De övergripande 

målen har brutits ner till förbundsgemensamma prestationsmål och respektive avdelning arbetar 

utefter beslutade aktivitetsplaner för att nå dessa mål. 

 

3  Förvaltningsberättelse 
 

3.1 Händelser av väsentlig betydelse 

3.1.1 Guttasjön 

Arbetet med att stärka den inre såväl som den yttre miljön på Guttasjön, förbundets övningsområde, 

och om- och tillbyggnad av anläggningen påbörjades hösten 2021. Under byggnationen 2022 har 

förbundet haft ökande kostnader i samband med hyra av tillfälliga kontor och utbildningslokaler samt 

har det varit avbräck i verksamheten så intäkter för extern utbildning har minskat. Även pandemin 

har påverkat budgeten då flera kurser/utbildningar fick strykas under den kraftiga smittspridningen 

som skedde i Sverige under våren 2022.   

Borås Stads om- och tillbyggnad av Guttasjöns administrativa byggnad har genomförts som stod klart 

i juli 2022. Lokalerna uppfyller arbetsmiljökraven som gäller för konceptet ”friska brandmän” samt 

att personal- och bekvämlighetsutrymmen för platsbundna medarbetare har anpassade. och 

arbetsriktiga arbetsplatser som särskiljs från de gemensamma ytorna  

3.1.2 Säkerhetsskydd 

Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 samt säkerhetsskyddsförordningen 2018:658 åläggs det SÄRF att 

vidta förebyggande åtgärder för att: 

• skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet 

• skydda hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet 

• skydda mot terrorism 

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd 

samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Enligt säkerhetsskyddslagen, samt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska den som bedriver 

säkerhetskänslig verksamhet utreda behov av säkerhetsskydd. Det åläggs också att verksamheten 

planerar och vidtar de säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga, samt att man kontrollerar det 

egna säkerhetsskyddet. 

Riskbilden för SÄRF förändras i takt med samhället. SÄRF genomför omvärldsbevakning för att möta 

samhället nu och i framtiden. SÄRF under 2021 och 2022 arbetat med att genomföra och 

implementera projektet säkerhet. Syftet med projektet har varit att möjliggöra att SÄRF ska kunna 

bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete för att säkerställa att verksamheten lever upp till 

samtliga interna och externa krav avseende säkerhetsskydd. 

I februari 2022 fastställdes och beslutades SÄRF:s säkerhetsskyddsanalys av Förbundsdirektören i 

enlighet med säkerhetsskyddslagen och uppdateras årligen. Samtidigt fastställdes och beslutades 

också en säkerhetsskyddsplan av SÄRF:s Säkerhetsskyddschef i enlighet med föreskrifterna om 

säkerhetsskydd och uppdateras årligen. 
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3.2 Förväntad utveckling för helåret 
Prognos för helåret 2022 är minus 2,1 Mnkr och då Internbudgeten är underfinansierad med 4,1 

Mnkr beräknas skillnaden mot budget bli plus 2,0 Mnkr.  

Underskottet i Internbudget beror på de kostnader som tillkommit på grund av förändringar i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har ökat i samma omfattning.  

Prognos helår 2022 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Resultat enligt Internbudget -4 149 

Resultatförbättring +2 074 

Prognos 2022 helår -2 075 

 

3.3 Styrning och uppföljning av verksamheten 

3.3.1 Intern styrning och kontroll 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer samt 

de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt (KL 2017:725).  

Förbundet ska genom att upprätta en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys ringa in de rutiner 

och processer som är viktiga att följa upp enligt en, av direktionen årligen fastställd, kontrollplan. 

Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker 

samt framtagande av åtgärdsplaner. Den årliga Internkontrollplanen beslutas av direktionen i mars 

varje år och uppföljning redovisas i Årsredovisningen. 

3.3.2 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet följer beslutad budget och samtidigt visar att 

säkerhetsmålen enligt handlingsprogrammet uppfylls. Förbundets Handlingsprogram och uppsatta 

Säkerhetsmål avser perioden 2020 – 2023 och målen bryts ner till prestationsmål för varje enskilt år. 

Prognos för årets finansiella resultat visar på ett negativt resultat på minus 2,1 Mnkr vilket är en 

förbättring jämfört med budget med plus 2,0 Mnkr. Förbättringen beror på försäljning av 

anläggningstillgångar, lägre avskrivningar p.g.a. långa leveranstider samt att förbundet nu får ränta 

på inlåning till Borås stads koncernkonto. Följsamheten mot verksamhetens budget är hög men det 

finns avvikelser då kostnad för el och bränsle har stigit, övningsanläggningen Guttasjön har genererat 

lägre intäkter och högre kostnader under ombyggnationstiden men förbundet arbetar med att 

minimera påverkan på resultatet genom att arbeta med besparingar och att vakanshålla tjänster. 

SÄRF har en god soliditet på grund av tidigare års vinster och med en god ekonomisk hushållning bör 

det egna kapitalet användas till att täcka tillfälliga förluster. Med hänvisning till att medlemsbidraget 

2023 har, utöver ökning med PKV, fått en nivåökning med 8,9 Mnkr för att självfinansiering ska 

uppnås föreslås att direktionen för helåret 2022 beslutar att kvarvarande underskott tas mot Eget 

kapital samt att det egna kapitalet ej ska återställas.  

Uppfyllandegraden för verksamhetens prestationsmål 2022 prognosticeras till ca 100 %.  

Förbundets samlade bedömning avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi är att målen för 

god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2022. 
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3.3.3 Finansiellt mål 

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget och 

Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är ett nollresultat varje enskilt år. 

Direktionen beslutade 2021-06-11 om en rambudget för 2022 på 178,4 Mnkr vilket inte täcker 

verksamhetens kostnader. Underskottet i Internbudget beror på de kostnader som tillkommit på 

grund av förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).  

SÄRF redovisar ett negativt resultat för perioden januari t.o.m. augusti 2022 på 5,5 Mnkr.  

Prognosen för hela 2022 är ett negativt resultat med 2,1 Mnkr vilket är plus 2,0 Mnkr jämfört med 

budget. 

3.3.4  Verksamhetens mål 
SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det fyraåriga 

Handlingsprogrammet till en verksamhetsplan med årliga prestationsmål. De fyraåriga 

säkerhetsmålen är uppdelade på Före, Under och Efter. Varje Säkerhetsmål är uppdelat på ett eller 

flera årliga prestationsmål. 

Som stöd för uppföljning av prestationsmål används % -andel av färdigställande.  

Detaljer om vad som har utförts för att uppnå årets Prestationsmål kommer att redovisas i årets 

Årsredovisning. 

Nedanstående prestationsmål har i snitt uppfyllts till ca 44 % och uppfyllandegraden kommer att öka 

till 100 % vid årets slut.  

3.3.5 Uppföljning av verksamhetens mål 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Före 
Händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2022 

Den enskildes och verksamheters 
förmåga att förebygga och 
hantera bränder och andra 

olyckor ska stärkas. 

Den enskildes och verksamheters 
förmåga att förebygga och hantera 

bränder och andra olyckor ska 
stärkas genom att samordna och 

utveckla SÄRF:s utbildning, 
rådgivning och information 

56 % 100 % 

Det förebyggande skyddet mot 
brand och andra olyckor ska 

stärkas i byggnader och andra 
anläggningar via information, 

rådgivning, tillsyn, 
myndighetssamverkan och 

deltagande i plan- och 
byggprocessen. 

Effektivisera tillsyns- informations- 
och rådgivningsarbetet för att få 

bättre effekt och stärka det 
förebyggande skyddet mot brand 

och andra olyckor hos 
verksamheter och fastighetsägare. 

56 % 100 % 

 Bibehålla, stärka och fördjupa 
relationerna med förbundets 

samtliga byggnadsnämnder i syfte 
att få bättre och effektivare 

hantering mot bygglovssökare. 

50 % 100 % 

 Stärka kommunernas kunskap om 
räddningstjänstens intresseområde 

i planprocessen och/eller 
riskhantering vid detaljplanering. 

0 % 100 % 
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 Personal ska ha den kompetens 
som behövs för att kunna agera 
inom det förebyggande arbetet i 
förekommande arbetsuppgifter. 

28 % 100 % 

Verksamheters förmåga att 
hantera kemikalier, brandfarlig 

vara och explosiv vara på ett 
säkert och riskminimerande sätt 
ska stärkas genom information, 
rådgivning, tillsyn och tillstånd. 

För verksamheter klassade enligt 
LSO 2 kap 4§ eller omfattas av LBE 

ska nödvändiga åtgärder 
kontinuerligt vidtas för att minska 
risken och hindra eller begränsa 

konsekvenserna av en olycka. Även 
otillåten och felaktig hantering av 

brandfarlig och explosiv vara i 
samhället ska minska. 

0 % 100 % 

Allmänheten ska ha tillgång till 
uppdaterad information om 

riskerna vid verksamheter som 
hanterar kemikalier i en större 

omfattning. 

Information om farliga 
verksamheter som överskrider 

gränsvärdena i lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) ska vara 

aktuell och tillgänglig. 

66 % 100 % 

Brandskyddet i byggnader och 
andra anläggningar ska stärkas 

genom att sotning och 
brandskyddskontroll genomförs 

inom föreskrivet intervall. 

SÄRF ska ha en uppfyllnadsgrad om 
minst 95 % av rengöring (sotning) i 
respektive kommun eller minst 95 

% som helhet samt ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 90 % av 
brandskyddskontroller i respektive 

kommun eller minst 90 % som 
helhet. 

100 % 100 % 

 SÄRF ska möjliggöra för enskilda att 
ha förmåga att använda, rengöra 

och detektera fel på 
uppvärmningsanordningar. 

50 % 100 % 

 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Under 
händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2021 

Räddningsinsatser ska planeras, 
förberedas och genomföras med 

en god och likvärdig kvalité 
utefter de lokala förhållandena. 

Operativa funktioner ska vara 
dimensionerade enligt 

kontinuerligt bedömd riskbild och 
avtal. 

10 % 100 % 

 Fastställd operativ förmåga 
uppfylls genom kvalitetssäkrade 
utbildningar övningar, funktioner 

och utrustning. 

66 % 100 % 

 Säker arbetsmiljö för egen personal 
vid insatser. 

46 % 100 % 

Ha förmågan att under insats 
skydda känsliga miljöområden, 

dricksvattentäkter och 
reningsverk från verkningar av 

Genom kompetensinhämtning och 
-utveckling om lagar, regelverk, 

rutiner och metoder för att kunna 
66 % 100 % 
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släckvatten och kemikalier vid 
olyckor. 

fatta rätt beslut vid pågående 
insats. 

Via samverkan ha en god förmåga 
att hantera stora händelser med 
gemensamma ledningsresurser 

och gränslös räddningstjänst 
inom och utanför förbundets 

område. 

Organisationen ska vara anpassad 
enligt gällande lagstiftning. 

66 % 100 % 

SÄRF ska vid påfrestningar på 
samhällets infrastruktur, 

bibehålla en god beredskap för 
att rädda och skydda 

befolkningen samt civil egendom 
från verkningar av brand och 

andra olyckor. 

Genom samverkan och samarbete 
med andra aktörer i kris ska 

förbundets samlade förmåga 
resultera i proportionerliga 

inriktningsbeslut.   

0 % 100 % 

 Lägsta acceptabla nivå för 
verksamheten ska definieras och 

kvalitetssäkras. 
0 % 100 % 

Planera för att SÄRF vid krig eller 
höjd beredskap ska kunna skydda 
och rädda befolkningen samt civil 

egendom genom upptäckande, 
utmärkning och röjning av farliga 

områden samt indikering, 
sanering och andra åtgärder för 

skydd mot kärnvapen och 
kemiska stridsmedel. 

Ska ha förmåga till samverkan och 
samarbete med andra aktörer vid 
höjd beredskap och krigshändelse 
samt förmåga till proportionerligt 

inriktningsbeslut. 

66 % 100 % 

 

 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Efter 
händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2021 

Genomföra brand-, 
olycksundersökningar och 

insatsutvärderingar i syfte att lära 
av inträffade händelser och 
utveckla räddningstjänsten i 

stort. 

Förbättringsförslag i gjorda 
olycksundersökningar följs upp och 

återkopplas till verksamheten i 
syfte att öka den operativa 

effektiviteten.   

37 % 100 % 

Efter avslutad räddningsinsats 
stödja drabbade med information 

kring behov av bevakning, 
restvärdesskydd, sanering och 

återställning. 

Kontakt med drabbade för 
återkoppling och uppföljning. 

66 % 100 % 

 Förmåga att efter en 
räddningsinsats bedöma om det 

finns behov av att utföra tillsyn vid 
de byggnader eller andra 

anläggningar som omfattas av 
insatsen. 

42 % 100 % 
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Kategori Måluppfyllnad per              
2022-08-31 

Prognos utfall för helår 

Före händelse 45 % 100 % 

Under händelse 40 % 100 % 

Efter händelse 48 % 100 % 

Totalt 44 % 100 % 

 

3.4  Utvärdering av Ekonomisk ställning 
Förbundets egna kapital uppgick efter 2022 års bokslut till 57,4 Mnkr. 

Prognosen för resultat 2022 är minus 2,1 Mnkr och prognosen för Eget kapital per 2022-12-31 är 55,3 

Mnkr vilket ska täcka ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998 samt förbundets risker. 

Eget kapital 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Ingående balans 2022-01-01 57 413 

Prognos 2022 -2 075 

Utgående balans eget kapital 2022-12-31 prognos 55 338 

Ansvarsförbindelse 2022-12-31 prognos -12 166 

 

 

3.5  Balanskravsutredning 
Uppgift om årets balanskravsresultat ska redovisas och ska rensas från poster som inte härrör från 

den egentliga verksamheten.  

Förbundet använder inte Resultatutjämningsfond (RUR).  

SÄRF har en god soliditet på grund av tidigare års vinster och med en god ekonomisk hushållning bör 

det egna kapitalet användas till att täcka tillfälliga förluster. Kommunalförbundet redovisar ett 

prognosticerat balanskravsresultat på 0 för 2022. 

Beräkning av Balanskravsresultat 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Ingående balanskravsresultat från 2021 -182 

Prognos för årets Resultat 2022  -  2 075 

Reducering av jämförelsestörande poster 0 

Reducering av samtliga realisationsvinster -    475 

Prognos av årets resultat 2022 efter balanskravsjusteringar - 2 550 

Användning av medel från Eget kapital 2 732 

Prognos av utgående balanskravsresultat 2022-12-31 0 

 

 

3.6  Risker och möjligheter 

3.6.1  Pensioner 

Enligt prognos från KPA per 2022-08-31 beräknas pensionskostnad för 2022 att vara oförändrad 

jämfört med budget.  
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Slutlig kostnad för helåret 2022 kommer att baseras på prognos från KPA per 2022-12-31. 

 

3.6.2  Självrisk vid stor skada 

I händelse av stor skada är SÄRF:s självrisk vid Räddningsinsats 0,02 % av aktuell kommuns 

sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en risk på max ca 4,8 Mnkr per skada. 

3.6.3  Personal 

Det pågår en generationsväxling inom förbundet och under 2022 har fem medarbetare avgått med 

avtalspension (SAP-R) och ytterligare fem har möjlighet att gå. 

3.6.4 Prisökningar 

Det har varit höga kostnader på el och bränsle under året och ytterligare prisökningar är att vänta 

samtidigt som priser på andra inköp också blir påverkade. 
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4 Finansiella rapporter 

4.1  Periodens resultat 
Direktionen beslutade 2021-06-11 om en rambudget för 2022 på 178,4 Mnkr vilket är en höjning av 

medlemsbidraget med 2,4 % samt beslutades 2021-12-10 i samband med beslut om förbundets 

internbudget att förbundet tillfälligt kan använda eget kapital till att täcka det budgeterade 

underskottet på 4,1 Mnkr varav budgeterat underskott för perioden januari – augusti är 2,7 Mnkr.  

SÄRF redovisar ett negativt resultat för perioden januari t.o.m. augusti 2022 på 5,5 Mnkr. Resultatet 

är därmed minus 2,7 Mnkr jämfört med budget.  

Medlemsbidraget har höjts med 2,4 % samt är både verksamhetens övriga intäkter och kostnader 

högre än samma period föregående år. 

 

4.2  Resultaträkning 

Resultaträkning för perioden 
Belopp i Tkr 

Budget 
Helår 2022 

Budget 
jan - aug 

2022 

Utfall        
jan – aug 

2022 

Utfall        
jan – aug 

2021 

Prognos 
Helår 2022 

Verksamhetens intäkter 24 697 16 464 15 654 14 361 25 172 

Verksamhetens kostnader -195 841 -130 805 -133 848 -127 460 -195 841 

Avskrivningar -9 562 -6 374 -5 125 -4 834 -8 462 

Verksamhetens Nettokostnader -180 706 -120 715 -123 319 -117 933 -179 131 

Medlemsbidrag 178 442 118 961 118 961 116 203 178 442 

Finansiella intäkter 0 0 113 0 500 

Finansiella kostnader -1 886 - 1 012 -1 309 -735 -1 886 

Resultat -4 149 -2 766 - 5 554 - 2 465           -2 075 

 

4.3.  Balansräkning 

Balansräkning 
Belopp i Tkr 

2022-08-31 2022-01-01 

Maskiner och inventarier 43 591 49 151 

Pågående investering 12 763 3 618 

Långfristiga fordringar 19 4 

Anläggningstillgångar 56 373 52 773 

Kortfristiga fordringar 23 557 16 095 

Kassa och Bank 86 973 99 347 

Omsättningstillgångar 110 530 115 442 

SUMMA TILLGÅNGAR 166 903 168 215 

Ingående Eget kapital 57 452 57 412 

Resultat -5 554 40 

Eget Kapital 51 898 57 452 

Avsättningar 79 922 74 575 

Kortfristiga skulder 35 083 36 188 

Skulder 35 083 36 188 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

166 903 168 215 

Ansvarsförbindelse 12 735 13 289 
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5  Noter 

5.1 Redovisningsprinciper 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste 

årsredovisningen. 

Budgetuppföljning för utfall i jämförelse med internbudget visar på avvikelser som hänförs till 

säsongsvariationer, budget är jämnt fördelad över årets månader men utfall sker till stor del under 

vår och höst. 

 

6 Driftsredovisning 

6.1.  Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter är lägre än Internbudget då SÄRF:s avtal med medlemskommunerna 

avseende Krisberedskapshandläggare är vilande samt är intäkter från extern utbildning lägre på 

grund av den ombyggnation som har pågått av Guttasjöns övningsanläggning under perioden.  

6.2  Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader är högre än internbudget på grund av säsongsvariationer men det finns några 

avvikelser på årsbasis såsom att SÄRF:s avtal med medlemskommunerna avseende 

Krisberedskapshandläggare är uppsagt samt att tjänster hålls vakanta i syfte att minimera årets 

budgeterade förlust.  

Det pågår en generationsväxling inom förbundet och fem medarbetare av tio möjliga har per 2022-

08-31 avgått med avtalspension (SAP-R).  

Pensionskostnader baseras på uppgifter från pensionsbolaget KPA och ligger i nivå med 

Internbudget.  

Kostnader för materiel och tjänster är totalt högre än budget då det varit prisökningar på el och 

bränsle samt att kostnader för Guttasjön övningsanläggning har varit högre på grund av den 

ombyggnation som pågått under perioden.  

Avskrivningar är lägre än budget då det är långa leveranstider på grund av brist på 

halvledarkomponenter. 

6.3  Finansnetto 
De finansiella intäkterna avser avkastning på förbundets likvida medel. Förbundets medel är inlånade 

till Borås Stads koncernkonto och räntan är en månads Stibor vilket för augusti blev 0,733 %. 

De finansiella kostnaderna utgör till största delen ränta på pensionsskulden för värdesäkring av 

tidigare avsättningar. 

7  Investeringsredovisning 
Förbundets investeringar består till största delen av fordon och materiel för den operativa 

verksamheten. Vid bildandet av SÄRF bestämdes det att förbundet inte ska äga några fastigheter 

utan detta är en uppgift som kvarstår för respektive medlemskommun. I undantagsfall görs 

investeringar i inventarier som är kopplat till lokaler och övningsanordningar. 
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Investeringar görs efter en långsiktig plan för att på det sättet säkerställa en jämn kvalité och en 

ekonomisk balans.  

Förbundet tillämpar komponentavskrivning av sina tillgångar. Förbundets befintliga 

anläggningstillgångar med värde som uppgår till väsentligt belopp består framför allt av brandbilar. 

Fordonen har i sin helhet samma förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets bedömning är att 

varje fordon består av en komponent. 

 

Årets investeringar  
Belopp i Tkr 

Utfall 2022–08 

Budget 2022  
(inkl. pågående 

investeringar per 
2022-01-01) 

Prognos 
utfall helår 

Höjdfordon   7 000 7 000 

Släck/Räddningsbil 3st 4 300 12 600 12 600 

Lastväxlartank 2 st.  3 310 3 310 

Transportbilar 2 st.  975 975 

Personbilar 2 st. 172 475 475 

Övriga fordon (Terräng, RCB, FIP) och Båt  4 620 4 620 

Band till bandvagnar 876 1 500 1 500 
It, teknik 119 3 120 3 120 

Ledningscentral teknik 705 930 930 

Ombyggnation Guttasjön, Inventarier 986 1 400 1 400 

Reningsverk, slangtvätt 1 518 1 500 1 500 

Utbildningscontainer 2 959 3 500 3 500 

Räddningsutrustning 692 2 045 2 045 

Summa 12 327  42 975 42 975  
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§ 70 
Delårsrapport januari – augusti 2022 (Dnr. 2022-000735) 
Delårsrapport har upprättats för perioden januari – augusti 2022 enligt bilaga. Resultatet för 
perioden visar ett underskott med 5,5 mnkr. Prognosen för hela år 2022 visar ett underskott på 
2,1 mnkr och skillnaden mot budget beräknas till +2,0 mnkr. Förbundet har hög följsamhet 
mot verksamhetens budget men avvikelser finns avseende försäljning av 
anläggningstillgångar, lägre avskrivningar p.g.a. långa leveranstider samt att förbundet nu får 
ränta på inlåning till Borås stads koncernkonto. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022 
 
att översända delårsrapporten bifogat revisorernas utlåtande och granskningsredogörelse 

till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut 
 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson Börje Eckerlid 
ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-10-27 
 
Rätt utdraget betygar; 
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§ 3 Val av ledamöter och ersättare till samverkansnämnd 
Arbetsmarknad KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §185 om att föreslå Svenljunga 

kommuns kommunfullmäktige att utse Lennart Haglund (C) till ordförande i 
samverkansnämnd arbetsmarknad. 

• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §185 om att utse Driton Bilalli (S) 
till ersättare i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §185 om att utse Lennart Haglund 
(C) till ledamot i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

• Utser Driton Bilalli (S) till ledamot i samverkansnämnd arbetsmarknad. 
• Utser Lennart Haglund (C) till ersättare i samverkansnämnd arbetsmarknad. 
• Föreslår Svenljunga kommuns kommunfullmäktige att utse Driton Bilalli (S) till 

ordförande i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

Ärendet 
Det önskas göras en justering angående ordförandeskapet för samverkansnämnderna mellan 
Tranemo och Svenljunga. Tranemo kommun är värdkommun för samverkansnämnd 
personal och Svenljunga kommun är värdkommun för arbetsmarknadsnämnden. Val av 
ordförande ska ske i respektive värdkommuns fullmäktige.  
I Tranemo kommun ska val av ordförande alltid beredas av valberedningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
KF §185, 2022-12-12 
KF §238, 2022-12-19 

Beslutet skickas till 
HR-funktionen 
Svenljunga kommun 
Valda ledamöter och ersättare 
Hemsidan 
Kanslifunktionen 
Länsstyrelsen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 
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Status  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Anna Carlsson 
Processekreterare 
Datum: 2023-01-18 
Dnr: KS/2022:497 
 
 

Tjänsteskrivelse om ändring av beslut 
arbetsmarknadsnämnd 

Förslag till beslut 
• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §185 om att föreslå 

Svenljunga kommuns kommunfullmäktige att utse Lennart Haglund (C) 
till ordförande i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §185 om att utse Driton 
Bilalli (S) till ersättare i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §185 om att utse 
Lennart Haglund (C) till ledamot i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

• Utser Driton Bilalli (S) till ledamot i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

• Utser Lennart Haglund (C) till ersättare i samverkansnämnd 
arbetsmarknad. 

• Föreslår Svenljunga kommuns kommunfullmäktige att utse XXX till 
ordförande i samverkansnämnd arbetsmarknad. 

Ärendet 
Det önskas göras en justering angående ordförandeskapet för 
samverkansnämnderna mellan Tranemo och Svenljunga. Tranemo kommun är 
värdkommun för samverkansnämnd personal och Svenljunga kommun är 
värdkommun för arbetsmarknadsnämnden. Val av ordförande ska ske i 
respektive värdkommuns fullmäktige.  

I Tranemo kommun ska val av ordförande alltid beredas av valberedningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
KF §185, 2022-12-12 
KF §238, 2022-12-19 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
HR-funktionen 
Svenljunga kommun 
Valda ledamöter och ersättare 
Hemsidan 
Kanslifunktionen 
Länsstyrelsen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan    Anna Carlsson 

Kanslichef/kommunjurist   Processekreterare 
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§ 185 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till samverkansnämnd 
Arbetsmarknad KS/2022:497 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Nominerar följande ledamöter och ersättare enligt nedan 
• Föreslår Svenljunga kommuns kommunfullmäktige att utse Lennart Haglund (C) 

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

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

Beslutsunderlag 
Valberedningen §14, 2022-11-16 

Beslutet skickas till 
Svenljunga kommun 
Valda ledamöter och ersättare 
Kanslifunktionen 
HR-funktionen 

Status  
Avslutat 
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§ 2 Val av ledamöter och ersättare till samverkansnämnd Personal 
KS/2022:497 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §186 om att utse Driton Bilalli (S) 

till ordförande i samverkansnämnd personal. 
• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §186 om att utse Lennart Haglund 

(C) till ersättare. 
• Utser Lennart Haglund (C) till ledamot och vice ordförande i samverkansnämnd 

personal. 
• Utser Driton Bilalli (S) till ersättare i samverkansnämnd personal.  
• Utser Johan Björkman (M) till ordförande i samverkansnämnd personal.  

 

Ärendet 
Det önskas göras en justering angående ordförandeskapet för samverkansnämnderna mellan 
Tranemo och Svenljunga. Tranemo kommun är värdkommun för samverkansnämnd 
personal och Svenljunga kommun är värdkommun för arbetsmarknadsnämnden. Val av 
ordförande ska ske i respektive värdkommuns fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
KF §186, 2022-12-12 
KF §239, 2022-12-19 

Beslutet skickas till 
HR-funktionen 
Svenljunga kommun 
Valda ledamöter och ersättare 
Hemsidan 
Kanslifunktionen 
Länsstyrelsen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 

 



 
 
 
Vår ref: Anna Carlsson 
Processekreterare 
Datum: 2023-01-17 
Dnr: KS/2022:497 
 
 

Tjänsteskrivelse om ändring av beslut 
samverkansnämnd personal 

Förslag till beslut 
• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §186 om att utse Driton 

Bilalli (S) till ordförande i samverkansnämnd personal. 

• Upphäver kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §186 om att utse 
Lennart Haglund (C) till ersättare. 

• Utser XX till ledamot och vice ordförande i samverkansnämnd personal. 

• Utser XX till ersättare i samverkansnämnd personal.  

• Utser XX till ordförande i samverkansnämnd personal.  

Ärendet 
Det önskas göras en justering angående ordförandeskapet för 
samverkansnämnderna mellan Tranemo och Svenljunga. Tranemo kommun är 
värdkommun för samverkansnämnd personal och Svenljunga kommun är 
värdkommun för arbetsmarknadsnämnden. Val av ordförande ska ske i 
respektive värdkommuns fullmäktige.  

I Tranemo kommun ska val av ordförande alltid beredas av valberedningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
KF §186, 2022-12-12 
KF §239, 2022-12-19 



 
 
 
Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
HR-funktionen 
Svenljunga kommun 
Valda ledamöter och ersättare 
Hemsidan 
Kanslifunktionen 
Länsstyrelsen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan    Anna Carlsson 

Kanslichef/kommunjurist   Processekreterare 
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§ 186 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till samverkansnämnd 

personal KS/2022:497 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser följande ledamöter enligt förslag nedan. 

• Utser Driton Bilalli (S) som ordförande för nämnden. 
 

Ledamöter   Ersättare 

Driton Bilalli (S), ordförande Lennart Haglund (C) 

Ananasgatan 8  Lövstagatan 2 C 

514 35 Tranemo  514 33 Tranemo  

 

Niklas Gardewik (M)  Kathleen Wireklev (M) 

Furuvägen 5   Molanders väg 

514 41 Limmared  514 33 Tranemo 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en gemensam personalnämnd för Tranemo och 

Svenljunga kommuner. Tranemo kommun är värdkommun och ska därför välja ledamöter 

och ersättare för nämnden och Svenljunga kommun ska nominera ledamöter och ersättare 

från Svenljunga kommun. 

För mandatperioden 2022–2026 innehar Tranemo kommun ordförandeskapet i nämnden.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen §15, 2022-11-16 

Beslutet skickas till 

HR-funktionen 

Svenljunga kommun 

Valda ledamöter och ersättare 

Hemsidan 

Kanslifunktionen 

Länsstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 239 
Val av samverkansnämnd personal  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-309 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till 

samverkansnämnd personal för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Johan Björkman (M) 

 Patrik Harrysson (S) 

 

Ersättare: 

 Christer Schönander (SD) 

 Helene Jansson (C) 

 

Svenljunga kommuns fullmäktige föreslår Tranemo kommuns fullmäktige att utse 

Johan Björkman (M) till ordförande i samverkansnämnd personal.  

Sammanfattning 
Enligt reglemente för samverkansnämnden personal ska två ledamöter och två 

ersättare utses för mandatperioden 2023-2026. Eftersom Tranemo kommun är 

värdkommun för samverkansnämnd personal ska Svenljunga kommunfullmäktige 

lämna förslag på en ordförande och lämna över det för beslut i Tranemo 

kommunfullmäktige.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 33 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 239 

Kommunfullmäktige  

2022-12-19 

s 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Föreslår att kommunfullmäktige i Svenljunga föreslår Tranemo 

kommuns fullmäktige att utse Johan Björkman (M) till ordförande i 

samverkansnämnd personal. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med två ordinarie ledamöter och två 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut om 

förslag på ordförande, Patrik Harryssons (S) förslag. Ordförande Bertil Hagström 

(LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Tranemo Kommun  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren 
Utredare/Processekreterare 
Datum: 2023-01-30 
Dnr: KS/2022:497 
 
 

Tjänsteskrivelse om val av 4 ledamöter och 4 ersättare 
till gemensam bygg- och miljönämnd 
Gislaved/Tranemo 

Förslag till beslut 
• Upphäver fullmäktiges beslut §187, 2022-12-12. 
• Utser följande ledamöter enligt förslag nedan. 
• Utser Tina Haglund (C) till ordinarie ledamot och Jonas Adelsten 

Kristiansen (S) till ersättare i nämndens arbetsutskott. 
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 

Tina Haglund (C), ledamot AU Sören Karlsson (C) 
Lövstagatan 2 C  Slumsvik Kronogården 3 
514 34 Tranemo  514 53 Månstad 

 
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ers. AU Rickard Strömberg (S)  
Boråsvägen 20  Storgatan 21  
514 44 Länghem  514 70 Grimsås 

 
Hans Andersson (M)  Erik Kalmar (M) 
Larsabo 21   Kalsebovägen 2 
514 91 Tranemo  514 92 Uddebo 
 

Ulf Nyberg (M)  Joakim Henningsson (M) 
Cypressvägen 1  Larsabo 21  
514 44 Länghem  514 91 Tranemo 

 



 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige tog 2022-12-12, §187 beslut om att nominera ledamöter och 
ersättare till den gemensamma bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo. 
En rättelse behöver göras av detta beslut då det enligt kommunallagen 9 kap §24 
anges följande ” Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande 
kommunerna och regionerna.” Beslutet ska ändras från nominerar ledamöter och 
ersättare till utser ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-30 
KF §187, 2022-12-12 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Bygg- och miljö Gislaved 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Kajsa Montan   Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Funktionschef  Utredare/Processekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-12 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Valberedningen §16, 2022-11-16 

Beslutet skickas till 
Gislaveds kommun 
Kanslifunktionen 

Status  
Avslutat 
 



Ämne: KF
Från: Simonsson Per
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna
Mottaget: 2023-01-19 07:01:04

Till Tranemo kommuns fullmäktige

Härmed avsäger jag mig, med omedelbar verkan, mitt uppdrag
som ledamot i Tranemo bostäder AB.

Bästa hälsningar
Per Simonson

Skickat från min iPad











GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
7

2023-01-10

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §6 Dnr: BMGT.2023.6 1.1.2

Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemos arbetsutskott

Beslut
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo väljer nedanstående ledamöter och
ersättare till arbetsutskottet:

Ledamöter:
Magnus Sjöberg (C), ordförande
Patric Bergman (M), 1:e vice ordf
Johan Ståhl (SD), 2:e vice ordf
Tina Haglund (C), presidieledamot
Charlotta Saras Skarphagen (S) ledamot

Ersättare:
Sven Andersson (C)
Lars Karlsson (M)
Alf Mårtensson (MiG)
Jonas Kristiansen Adelsten (S)
Frank Josefsson (S)

Ärendebeskrivning
Valberedningen i Gislaveds kommun och Kommunfullmäktige Tranemo kommun har
föreslagit ledamöter och ersättare till arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsekontoret Gislaved
Tranemo kommun
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