På grund av den ökande smittspridningen av Covid-19 har kommunstyrelsens ordförande beslutat att
sammanträdet ska ske digitalt.
Önskar man önskar delta digitalt men i enskild rum i kommunhuset ska man anmäla detta till
processtöd snarast.

Kallelse/underrättelse KS/2022-01-17

Tid: 2022-01-17
kl. 09:00
OBS! From 2022 startar kommunstyrelsen sina sammanträden kl 09.00

Plats: Forumsalen, Digitalt via Microsoft Teams

Hålltider förmiddag:
kl 09.00-10.15 Riskklassning internkontroll – Tobias Edoff, Esbjörn Johansson
kl 10.30-12.00 Utvärdering budget – Konrad Fredh

Föredragningslista
OBS! 2022-01-04 § 1 tog kommunstyrelsens ordförande beslut om att kommunstyrelsens
sammanträden är stängda tills vidare. Anledningen är på grund av höjda restriktioner
samt för att minska smittspridningen av Covid-19.

Ärende/Dnr

Föredragande

1. Jäv

2. Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort
KS/2016:314

3. Medborgarförslag om åtgärder för ökning av
befolkningsmängden KS/2021:508

Patrik Westerlund, Manda
Schillerås

4. Formerna för genomförande samt finansiering av
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025
KS/2021:449

Patrik Westerlund, Manda
Schillerås

5. Motion om bevarande och utveckling av de
föreningsdrivna gång- och cykelleder - Christoffer
Andersson (C) KS/2021:301

Patrik Westerlund, Manda
Schillerås

6. Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens
fastigheter med syfte att kartlägga och föreslå vilka
fastigheter som kommunen kan avyttras. KS/2020:620

Patrik Westerlund

7. Stiftelsen Hagatorpets ansökan om bidrag för renovering
av elljusspår KS/2018:658

8. Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat
KS/2021:422

9. Ramuppdrag IT 2022 KS/2021:615

Jenny Hulander

10. Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämndseller avtalssamverkan IT KS/2021:568

Tobias Edoff

11. Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera
politiska beslut KS/2021:167

12. Revisionsrapport - Granskning av bisysslor
KS/2021:596

Kajsa Montan

13. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) 2022 KS/2021:521

Kajsa Montan

14. Beredningsuppdrag - Revidering av regler för politiska
arvoden KS/2021:86

15. Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna
KS/2021:469

16. Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal
KS/2020:614

17. Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 för Borås
nämndemannaförening KS/2021:587

18. Justering kapitalkostnader 2021 tertial 2

KS/2021:602

19. Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder
2020 KS/2021:555

20. Valärende - Val av ny ersättare till Budgetutskottet
KS/2021:572

21. Initiativärende - Plan Lockryd 1.0

22. Information från förvaltningen

23. Delegeringsbeslut KS/2021:6

24. Delgivningar KS/2021:34

25. Delgivningar från AU/OU/LU

26. Utskottsprotokoll

27. Nämndprotokoll

KS/2021:34

28. Övriga protokoll KS/2021:34

KS/2022:33

Lennart Haglund, Stephan
Bergman
Carita Brovall

29. Övrigt

Tranemo, 2022-01-04

Anders Brolin (S)
Ordförande

Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 178 Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort KS/2016:314
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner att granskningshandling går ut på granskning från den 2022-02-10 till
2022-04-10.

•

Område B1 utökas till 200 bostäder med blandad bebyggelse.

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
Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 8 §

Sammanfattning av ärendet
Fördjupad översiktsplan för Länghem syftar till att säkerställa en långsiktig och effektiv
markanvändning och ange huvuddragen för utvecklingen av den framtida fysiska miljön i
Länghem. Planen ska på en strategisk nivå möjliggöra för en bebyggelseutveckling av ett
stationssamhälle där hållbara färdmedel prioriteras, det lokala näringslivet växer samtidigt
som höga natur- och kulturvärden bevaras.
Samrådshandlingen var ute på samråd 2020-12-07 och 2021-01-31.
Granskningshandlingen för planförslaget innehåller bakgrund till att planen tas fram,
övergripande strategier för utveckling av orten, utvecklingsinriktning, mark- och
vattenanvändning, planeringsförutsättningar samt konsekvensbedömning (inklusive
miljökonsekvensbeskrivning) och genomförande av planen.

Ärendet
Förvaltningen fick år 2016 i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Länghem.
Planen har varit ute på samråd 2020-12-07 och 2021-01-31.
Det krävs en strategisk planering som vägleder utvecklingen i orten för att möta efterfrågan
och framtidens behov av bostäder, verksamheter och service i samband med införlivandet av
en tågstation. Samtidigt krävs en effektiv markanvändning och att höga naturvärden
bevaras.
Efter samrådstiden har förvaltningen reviderat förslaget för den fördjupade översiktsplanen
utefter 50 inkomna synpunkter.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

Ekonomisk påverkan
Efterföljande detaljplanering på lång sikt får ekonomiska följder men hanteras enskilt i varje
detaljplan. Förslaget följs av en ekonomisk konsekvensbedömning.

Barnkonventionen
Barnperspektivet ska vägas samman tillsammans med övriga aspekter av social hållbarhet.
Samrådshandlingen redovisar konsekvensbedömningar av planförslaget innehållande en
barnkonsekvensanalys.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Samrådsredogörelse Fördjupad Översiktsplan Länghem
Granskningshandling Fördjupad Översiktsplan Länghem
Strategisk miljöbedömning Fördjupad Översiktsplan Länghem

Föredragning och debatt
Verksamhetschef Manda Schillerås och samhällsplanerare Ellinor Lundholm föredrar
ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att utöka område B1 till 200 bostäder med
blandad bebyggelse.

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Planenheten Gislaveds kommun

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Ellinor Lundholm
Samhällsplanerare
Datum: 2021-11-02
Dnr: KS/2016:314

Tjänsteskrivelse Fördjupad översiktsplan för Länghemgranskning
Förslag till beslut
•

Godkänner att granskningshandling går ut på granskning från den 202202-10 till 2022-04-10

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
Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 8 §

Sammanfattning av ärendet
Fördjupad översiktsplan för Länghem syftar till att säkerställa en långsiktig och
effektiv markanvändning och ange huvuddragen för utvecklingen av den
framtida fysiska miljön i Länghem. Planen ska på en strategisk nivå möjliggöra
för en bebyggelseutveckling av ett stationssamhälle där hållbara färdmedel
prioriteras, det lokala näringslivet växer samtidigt som höga natur- och
kulturvärden bevaras.
Samrådshandlingen var ute på samråd 2020-12-07 och 2021-01-31.
Granskningshandlingen för planförslaget innehåller bakgrund till att planen tas
fram, övergripande strategier för utveckling av orten, utvecklingsinriktning,
mark- och vattenanvändning, planeringsförutsättningar samt
konsekvensbedömning (inklusive miljökonsekvensbeskrivning) och
genomförande av planen.

Ärendet
Förvaltningen fick år 2016 i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Länghem. Planen har varit ute på samråd 2020-12-07 och 2021-01-31.

Det krävs en strategisk planering som vägleder utvecklingen i orten för att möta
efterfrågan och framtidens behov av bostäder, verksamheter och service i
samband med införlivandet av en tågstation. Samtidigt krävs en effektiv
markanvändning och att höga naturvärden bevaras.
Efter samrådstiden har förvaltningen reviderat förslaget för den fördjupade
översiktsplanen utefter 50 inkomna synpunkter.

Ekonomisk påverkan
Efterföljande detaljplanering på lång sikt får ekonomiska följder men hanteras
enskilt i varje detaljplan. Förslaget följs av en ekonomisk konsekvensbedömning.

Barnkonventionen
Barnperspektivet ska vägas samman tillsammans med övriga aspekter av social
hållbarhet. Samrådshandlingen redovisar konsekvensbedömningar av
planförslaget innehållande en barnkonsekvensanalys.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Samrådsredogörelse Fördjupad Översiktsplan Länghem
Granskningshandling Fördjupad Översiktsplan Länghem
Strategisk miljöbedömning Fördjupad Översiktsplan Länghem

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Planenheten Gislaveds kommun

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund

Ellinor Lundholm

Sektionschef

Samhällsplanerare

Vår ref: Ellinor Lundholm
Samhällsplanerare
Datum: 2021-11-20
Dnr: KS/2016:314

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR LÄNGHEM

Samrådsredogörelse
HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Planförfarande
Ärendet har hanterats i enlighet med plan- och bygglagens (PBL) tredje kapitel.
Enligt 3 kap. 11 § PBL ska kommunen redovisa resultatet av samrådet i en
samrådsredogörelse som också ska innehålla de förslag som framförda
synpunkter har gett anledning till.

Samråd
Den fördjupade översiktsplanen för Länghem var mellan den 7 december 2020 och
31 januari 2021 ute på samråd. Myndigheter, föreningar, företag och boenden har
beretts tillfälle att yttra sig och fått planhandlingarna tillsända. Planförslaget har
under samrådstiden varit tillgängligt på kommunkontoret, biblioteket och på
bokbussen samt på kommunens hemsida. Totalt har 50 yttranden inkommit vilka
redovisas nedan tillsammans med kommunens kommentarer till det aktuella
yttrandet och om det ger anledning till några justeringar av planförslaget.
Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på kommunkontoret.
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Samrådsmöten hölls digitalt den 10 december 2020 och 13 januari 2021, med syfte
att ha en tidig dialog innan planen bearbetas, ställs ut för granskning och slutligen
antas.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Med anledning av inkomna synpunkter, har planhandlingarna ändrats enligt
följande:
- Antalet tilltänkta bostäder för utvecklingsområde BV1 ändras från cirka 100 till
cirka 50 st.
- Antalet tilltänkta bostäder halveras för utvecklingsområde B5, kartan ändras.
- Utvecklingsområde B3 och B6 tas bort i sin helhet.
- Delar av utvecklingsområde B7 tas bort.
- Förslaget om tvärförbindelsen mellan Ingestorpsvägen och Kryddvägen
hanteras inte i den Fördjupade Översiktsplanen Länghem.

YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER

Trafikverket, 2021-01-25
Stationsområde
Trafikverket anger att i åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan (TRV
2019/16039) är ett av åtgärdsförslagen en mötesstation i Länghem för att bidra till
ökad kapacitet på Kust till Kustbanan. Det kan därför vara lämpligt att samordna
läget för station för resandeutbyte med mötesstationen. Det är ännu inte beslutat
om, samt var, en mötesstation kommer placeras. Det pågår för närvarande ett
arbete med att ta fram samhällsekonomiska bedömningar för olika åtgärder på
järnvägen utifrån ÅVS:ens förslag.
Om en station byggs i Länghem är det viktigt att det planeras för att oskyddade
trafikanter på ett säkert sätt kan ta sig över järnvägen. En planskildhet är därmed
nödvändig som kopplar samman östra och västra delen av Länghem. Detta
förhindrar även spårspring.
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Trafikverket anser att kommunen bör ha i beaktande i kommunal detaljplanering
att det kan behövas utrymme längs Kust till kustbanan för en eventuell framtida
utveckling av järnvägen. Hur stort utrymme som behövs kan Trafikverket inte
svara på i dagsläget. Generellt tillåter Trafikverket ingen byggnation närmare än
30 meter från järnväg, för att det ska finnas möjlighet till utveckling av
anläggningen, samt för att ta höjd för risk, buller etc. Kommunen behöver
säkerställa i kommande planering att byggnation följer Trafikverkets krav och
riktlinjer gällande avstånd till befintlig järnväg. Kommunen bör ha en fortsatt
dialog med Trafikverket och övriga berörda parter gällande utveckling av en
station i Länghem för att få en så bra samordning som möjligt.
Kommunens kommentar: Under rubriken ”Delområde C1 – Länghems centrum”
förtydligas kommunens ställningstagande om att inom 150 meter från en transportled
med farligt gods ska riskhanteringsprocessen beaktas.
Väghållarskap
Den fördjupade översiktsplanen nämner stängning av anslutningen väg 1674
mot väg 27. Trafikverket anser att det även bör nämnas att ÅVS:en för
korsningarna Västergärdet och Tingarör (TRV 2018/99122) föreslår att vägen
övergår till kommunal/enskild väghållning efter att åtgärder gjorts.
Boråsvägen har statlig väghållning i dagsläget men sträckan öster om järnvägen
har föreslagits att övergå till kommunalt väghållarskap. Trafikverket noterar att
Boråsvägen föreslås ändra karaktär från genomfartsled till gata. Trafikverket vill
upplysa kommunen om att så länge vägen har statlig väghållning så behöver den
följa de krav och riktlinjer som Trafikverket har gällande funktion.
Kommunens kommentar: Texten under rubriken ”Åtgärdsvalsstudie väg 27
(Västergärdet och Tingarör)” kompletteras med att ett av ÅVS:ens åtgärdsförslag är att
Ingestorpsvägen (väg 1674) övergår till enskilt eller kommunalt väghållarskap.
I samband med en eventuell utveckling av stationsområdet ser kommunen vikten av att
Länghems centrum kompletteras med ny bebyggelse och att Boråsvägen ges en ändrad
karaktär på sikt, med syfte att skapa en trygg och trivsam boende- och centrummiljö. En
ändring av Boråsvägen från genomfartsled till gata kan vara motiv för kommunen att ta
över vägansvaret för den del av vägen som passerar Länghems centrum.

3

Trafikalstring
Vid en utveckling av Länghem är det viktigt att utreda den ökade trafikmängd
som genereras samt vilken påverkan den får på statlig väg, senast i
detaljplaneskedet. Vid en stor ökning trafik kan det vara aktuellt med åtgärder
för att öka kapaciteten och trafiksäkerheten. Det är även viktigt att stor hänsyn
tas till oskyddade trafikanters rörelsemönster så att det kan röra sig mellan olika
målpunkter på ett tryggt och trafiksäkert sätt. Trafikverket har inga ekonomiska
medel till åtgärder som påkallas av kommunal exploatering.
Kommunens kommentar: Förväntad trafikmängd och förslag på tillgänglighets- och
säkerhetsåtgärder studeras vidare i framtida detaljplaner, då det kräver en större
kännedom om kommande planförslag och exploateringsgrad än vad kommunen har i
dagsläget.

Buller och vibrationer
Vid planering i närheten av väg och järnväg är det viktigt att riktvärden för
buller uppfylls enligt bullerförordningen (SFS 2015:216). Vid byggnation i
närheten av järnvägen är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte
överstigs. Trafikverket anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas
ska 4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021).
Kommunens kommentar: Under rubriken ”Delområde C1 – Länghems centrum”
förtydligas kommunens ställningstagande om att vibration- och bullersituationen
behöver utredas. Den riktlinje som Trafikverket hänvisar till kompletteras till den
strategiska miljöbedömningen i planen.

Statens geotekniska institut (SGI), 2021-01-29
Marken inom planområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta huvudsakligen av
morän avsatt som en drumlin, en flack åsbildning utsträckt i NO-SV riktning. I
kapitlet Geotekniska förhållanden beskrivs jordartsförhållandena i text och karta.
Det sägs även att ”området har god stabilitet vid grundläggning och det finns
inga kända risker för ras och skred”. SGI instämmer i den bedömningen. Det
förekommer dock mindre områden med organiska jordar som torv där
grundläggningsförhållandena är sämre.
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I planområdet saknas vattendrag, det finns heller inga lågpunkter där vatten kan
ansamlas vid stora nederbördstillfällen enligt genomförd lågpunktskartering.
Risken för erosion är därmed låg inom planområdet.
Kommunen anser sig ha tagit ställning till kravet enligt PBL att redovisa
kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av
klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, ras, skred och erosion
samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.
Kommunens kommentar: Synpunkterna noteras. Vad gäller de mindre områdena med
organiska jordar se kommentar till länsstyrelsen avseende geoteknik.

Länsstyrelsen, 2021-02-12
Riksintressen Kommunikationer
Länsstyrelsen bedömer att riksintresse för Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
berörs av föreslagen planering och anser att kommunen behöver redovisa hur
den fördjupade översiktsplanen möter upp frågor som rör eventuell tågstation
samt anpassning av byggnation i förhållande till transportleden.
Järnvägen Kust till Kustbanan som är av riksintresse och transportled för farligt
gods måste beaktas i fortsatt planering. Vid detaljplaneläggning och
bygglovsprövning ska hänsyn tas till järnvägen och berörda statliga vägar med
avseende på bullerexponering. Vid nybyggnation intill kommunikationslederna
ska skyddsavstånd beaktas.
Vidare omfattas planområdet av Landvetters flygplats MSA-område (Minimum
Sector Altitude), något som kommunen beskriver i planen. Vid planläggning
eller lovärenden som rör nya högre byggnader eller anläggningar som överstiger
20 meter ska alltid dessa föregås av en flyghinderbedömning.
Kommunens kommentar: Vad gäller nybyggnation intill järnvägen ska erforderligt
skyddsavstånd beaktas för att undvika negativ påverkan på riksintresset. Kommunen har
för avsikt att studera frågor rörande tågstation och anpassning av byggnation i
förhållande till järnvägen i kommande detaljplaneläggning samt bygglovsgivning där
också hänsyn behöver tas till vibrations- och bullerexponering.
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Hälsa/säkerhet
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare
planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att inbegripa enligt 11 kap. PBL.
Det gäller framför allt ett behov av förtydligande samt att det finns riskfaktorer
som planförslaget måste anpassas efter i detaljplaneskedet. Det gäller exempelvis
farligt godsfrågan inom område C1 eller frågan kring skyfallshantering. Det
behöver tydligare framgå vad kommunen anser vara nödvändiga åtgärder samt i
vilket skede dessa ska genomföras.
Länsstyrelsen anser att det finns en inkonsekvens mellan vad som redovisas
under planförutsättningar och kapitlen dessförinnan och vad som redovisas
under miljökonsekvensbeskrivningen. För att få en helhetsbild av hur
kommunen har tänkt sig hanteringen av en viss fråga (exempelvis skyfall) så
måste man läsa hela rapporten och flera olika stycken. Det underlättar för läsaren
och ökar tydligheten om all information som påverkar planeringen utifrån en
viss fråga finns samlad under en rubrik.
Kommunen bör även kontrollera om det finns något från kommunens risk- och
sårbarhetsanalys som bör beskrivas i den fördjupade översiktsplanen.
Om det finns samhällsviktiga verksamheter inom området är det viktiga att ta
hänsyn till dessa i planen. Exempelvis kan samhällsviktiga verksamheter
påverka hur skyfall och risker från farligt gods hanteras.
Länsstyrelsen har noterat att det saknas text om räddningstjänstens insatstid.
I planen står det om farliga verksamheter, föroreningar och farligt gods under ett
avsnitt som rör klimatanpassning. Länsstyrelsen anser att läsbarheten skulle öka
om frågorna i stället kunna hittas under rubriken Hälsa och säkerhet. Som det är
nu kan informationen vara svår att hitta fram till och det saknas en naturlig
koppling till rubriken.
Kommunens kommentar: För de synpunkter som berör riskhantering och farligt gods,
se kommunens kommentar till Trafikverket avseende stationsområde. Vad gäller
hantering av skyfall kompletteras planhandlingarna med en beskrivning av alternativa
skyddsåtgärder för att undvika översvämning av ett 100-årsregn vid detaljplanering.
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I kommunens riktlinjer för krisberedskap preciseras aktiviteter som stärker förmågan att
bedriva kommunens samhällsviktiga verksamheter under extraordinära händelser eller
samhällsstörningar.
Synpunkten avseende räddningstjänstens insatstid föranleder en komplettering om detta
i planhandlingarna.
Synpunkten om att fel text fanns under rubriken för klimatanpassning föranleder vissa
ändringar av redaktionell karaktär.

Farligt gods
Länsstyrelsen vill informera om att det inom planområdet inte finns några
rekommenderade vägar för farligt gods. Det bör dock framgå av planen om
kommunen har vetskap om verksamheter som kräver farligt godstransporter
inom området och på vilka vägar de i så fall går. Det behöver också framgå om
det finns verksamheter eller industrier som kan innebär en risk för sin omgivning
och vilken hänsyn som i så fall behöver tas till dessa.
Järnvägen utgör primär farlig godsled vilket också framgår av den fördjupade
översiktsplanen. I planen står att hänsyn ska tas till risker från farligt
godstransporter på järnvägen men ingen närmare precisering görs. Det saknas
dock tydliga riktlinjer för hur farligt godslederna ska hanteras i detaljplaneskedet
och om kommunen anser att det finns särskilda faktorer att ta hänsyn till
(exempelvis ökning av framtida transporter). Länsstyrelsen anser att risker ska
hanteras inom 150 meter från farlig godsled vilket bör framgå av planen.
Riskhanteringsavståndet kan med fördel markeras på kartunderlag så att det
tydligt framgår vilka utvecklingsområden som påverkas. Kommunen kan också
hänvisa till Länsstyrelsens policy för farligt gods ”Riskhantering i
detaljplaneprocessen”.
Under beskrivningen för område B4 och C1 står nämnt att risker från järnvägen
behöver beaktas. Detta bör också finnas med för områdena B7 och BV1.
Kommunen bör beskriva i planen hur riskhänsyn är tänkt att tas framöver, om
det ska hanteras i respektive detaljplan eller göras på mer övergripande nivå.
Kommunens kommentar: Områdena B7 och BV1 kompletteras med text om att vid
exploatering behöver hänsyn tas till järnvägen och de risker samt buller som den för med

7

sig. För de synpunkter som berör riskhantering och farligt gods, se kommunens
kommentar till Trafikverket avseende stationsområde.

Översvämning och skyfall
Kommunen konstaterar att vattendrag eller sjöar inte bidrar till någon
översvämningsrisk inom området vilket Länsstyrelsen instämmer i. Utifrån en
lågpunktskartering som kommunen redovisar finns det inte heller några
lågpunkter som bidrar till översvämningsrisk vid skyfall.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen hänvisar till Länsstyrelsens
rekommendationer gällande skyfall samt att område G2 är avsatt för
dagvattenhantering.
Kommunens kommentar: Synpunkterna noteras.
Geoteknik
I delar av planområdet finns inslag av organiska jordar, vilket kan ställa särskilda
krav på utredningsbehov i kommande detaljplaner. Länsstyrelsen
rekommenderar kommunen att redan på FÖP-nivå lyfta denna fråga för att
underlätta för kommande ansökningar om planbesked.
Kommunens kommentar: I de fall det blir aktuellt att exploatera inom områden vars
översiktliga kartering anger inslag av organiska jordar, anser kommunen att frågan bör
hanteras i detaljplaneskedet i samband med detaljerad geoteknisk utredning.

Buller
Länsstyrelsen anser att kommunen bör lägga till att om exploatering kommer att
ske närmare befintliga vägar kommer hänsyn att behöva tas till buller (B1).
Buller kan komma att behöva beaktas i kommande planer närmast befintlig väg
1676 i sydöst (B3).
Buller kan komma behöva beaktas vid exploatering nära vägen (B5).
Buller kan komma att behöva beaktas vid exploatering i områdets västra delar
närmast järnvägen (B7).
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Etablering av bostäder i närheten av befintlig industri kan komma att innebära
restriktioner för verksamheterna och att de inte kan expandera i framtiden.
Förutom potentiell förorenad mark måste eventuell påverkan från
verksamheterna beaktas i form av buller, utsläpp till luft och transporter.
Formuleringarna i stycket om potentiellt förorenade områden inom delområdet
bör ses över (BV1).
Kommunen har identifierat att det finns ett potentiellt förorenat område och
skulle kunna uppdatera texten om att detta måste beaktas och utredas om
markarbeten ska ske i närheten av delområdet (P2).
Kommunens kommentar: Synpunkterna föranleder vissa ändringar av redaktionell
karaktär.

Skyddsavstånd till farliga verksamheter
I vissa områden som ska exploateras finns befintliga verksamheter. Eventuella
störningar från dessa är inte beskrivna eller om det behöver göras någon
avvägning av skyddsavstånd i samband med exploatering. Länsstyrelsen
rekommenderar att kommunen tar ställning till störningar och lämpliga
skyddsavstånd om det är relevant.
Kommunens kommentar: Under rubriken ”Delområde BV1 – Furulund” förtydligas
kommunens ställningstagande om att Boverkets vägledning (2015:21) ska tillämpas vid
planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från
industrier och annan liknande verksamhet.

Förorenade områden
Länsstyrelsen anser att beskrivningen av förorenade områden bör vara något
mer utförlig. Objekten i länsstyrelsernas databas EBH-stödet är identifierade och
riskklassade enligt MIFO-modellen. Ett inventerat objekt tilldelas en riskklass
mellan 1–4 där 1 betyder mycket stor risk och 4 liten risk. Ett objekt som inte har
inventerats och tilldelats en riskklass markeras i kartan med ett ”E” vilket
betyder ”Ej riskklassad”. Alla potentiellt förorenade och konstaterat förorenade
objekt i EBH-stödet måste beaktas vid exploatering.
Kommunen bör i detta avsnitt även beskriva hur förorenade områden ska
hanteras i den kommande planläggningen. I beskrivningen för de olika
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delområdena gör kommunen detta men för att öka tydligheten anser
länsstyrelsen att det även bör stå med i detta avsnitt.
Kommunen har pekat ut var det finns potentiellt förorenade områden
registrerade i länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Att hänsyn ska tas till dessa
objekt i kommande detaljplanering beskrivs generellt under varje delområde.
Länsstyrelsen vill även upplysa om att hänsyn till eventuell förorenad mark kan
behöva tas även i områden där det inte finns något objekt registrerat i EBHstödet. Ett exempel på det kan vara förtätning i redan exploaterade områden där
befintliga fyllnadsmassor i området kan innehålla föroreningar eller vid
omvandling av industrimark till bostadsmark.
Kommunens kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med att
samtliga potentiellt förorenade och konstaterat förorenade objekt ska beaktas vid
exploatering, hur förorenad mark ska hanteras i kommande planläggning samt att hänsyn
kan behöva tas även i områden där det inte finns något registrerat föroreningsobjekt.

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås i den fördjupade översiktsplanen
medverkar till att MKB enligt 5 kap. MB följs. Länsstyrelsen vill dock uppmana
kommunen att ändå ha med en kort beskrivning av luftkvalitet och MKN för luft.
Kommunens ställningstagande i frågan behöver även kunna utläsas i
beskrivningen. Länsstyrelsen vill också informera om att all förtätning i närhet av
trafikerade trafikleder kan resultera i försämras luftkvalitet.
Kommunens kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med beskrivning
av luftkvalitet och MKN för luft, liksom planförslagets konsekvenser för dessa.
Planförslaget innebär att fler människor än idag kan komma att bo längs trafikerade
gaturum vilket kan resultera i höga halter av partiklar och kvävedioxid som är skadligt för
människan. Å andra sidan är förtätning vid Länghems centrum och fler boende på orten
starka motiv till att åstadkomma ett tågstopp på orten, vilket möjliggör för fler att resa
hållbart och sammantaget bidrar till en minskad andel bilresor i Länghem.

Naturvärden
Kommunen beskriver i målen för planeringen ett främjande av ekosystemtjänster
och att skötselplaner med biologisk mångfald som främsta mål kan tas fram.
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Under huvudrubriken Strategisk miljöbedömning, Naturvärden (s 104) dras det
dock den ganska långtgående slutsatsen att ”De fysiska förändringar som ett
genomförande av planen innebär är av så liten omfattning att någon risk för en
minskning av den biologiska mångfalden inte föreligger.” Ambitionen är högt
ställd då exploatering oftast innebär en minskning av biologisk mångfald.
Kommunens kommentar: Meningen om biologisk mångfald omformuleras till att de
gröna länkarna, som pekas ut i planen, är viktiga för biologiska spridningsfunktioner och
att hänsyn ska tas till de biologiska sambanden vid förändringar i anslutning till dessa.

Biotopskydd
Kommunen har i naturvärdesinventeringen och ekosystemutredningen noterat
många generellt skyddade biotoper men inte alltid poängterat att de är
skyddade. Var dessa objekt ligger beskrivs inte heller riktigt i
samrådshandlingen. Det saknas också en tydlig beskrivning av hur kommunen
ska hantera dessa objekt inför exploateringen. I samrådshandlingen är det bara i
beskrivningen för delområde B7 som det nämns att dispens från biotopskyddet
kan behöva sökas.
Under rubriken Naturminne, biotopskydd (s 79) räknar kommunen upp 4
biotoper. Listan bör göras mer komplett genom att även ange att diken, bäckar
och olika typer av småvatten är biotopskyddade. Vidare anges att ingrepp som
skadar dessa biotoper kräver tillstånd. Det är felaktigt då det handlar om dispens
från ett förbud att skada biotoperna.
På sidan 84 visas Stenbocksta gravkapellet som ligger sydost om dagens kyrka.
Det bör anges att denna stenmur troligen är biotopskyddad i de delar som
gränsar mot jordbruksmark.
Vissa biotopskyddade alléer verkar saknas i NVI:n. Till exempel längs NO
infarten, inne på kyrkogården, troligen även vid sporthallen längs gångstigen
från Järnvägsgatan.
I samrådshandlingen saknas det notering att dessa biotopskyddade objekt finns i
följande områden: diken, stenmur (B1), dike i SV gränsen (B2), dike (B5),
stenmurar (BV1).
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Länsstyrelsen anser att kommunen behöver sammanställa uppgifterna om
biotopskyddade objekt, se över och komplettera så att alla biotopskydd är
medtagna samt klassa och beskriva naturvärdena i de olika biotopskydden.
Vidare behöver kommunen fundera på vilka biotopskyddsobjekt som sannolikt
inte skadas och planera in alternativutredning för de biotopskydd som riskerar
att skadas. Utred förslag till hur skada på biotop kan kompenseras. Se till att
hänsyn till de generellt skyddade objekten tas tidigt i detaljplanerandet för att
minimera skadan.
Kommunen bör tänka på att alléer behöver en skyddszon för att undvika att de
skadas genom påverkan på rotsystemet. Det är också viktigt att inte ansöka om
dispens från biotopskyddet för sent. Som regel lämpligt efter samrådet, innan
utställning.
Kommunens kommentar: Planhandlingen kompletteras med hänvisning till karta över
naturvärdesinventering där skyddade biotoper i form av allé, dike och mur finns
markerad.
Hur biotopskyddade miljöer avser hanteras vid eventuell exploatering ska utredas i
kommande detaljplane- och bygglovsprocesser.
Listan avseende biotopskydd i kommunen kompletteras med diken, bäckar och olika typer
av småvatten.
Texten om ingrepp inom biotopskyddade miljöer ändras enligt synpunkt.
Texten om Stenbocksta gravkapell ändras enligt synpunkt.
Planhandlingen kompletteras med biotopskyddade objekt för områdena B1, B2, B5 och B7
enligt synpunkt.
I vidare detaljplanearbete utgår kommunen från ekosystemtjänstutredningen, där
inventerade biotopskydd redovisas. Vidare bedömer kommunen att det är lämpligast att i
detaljplaneskedet mer detaljerat beskriva naturvärdena i de olika biotopskydden.

Skyddsvärda träd
Under rubriken Natur (s 90) beskriver kommunen att hela planområdet ingår i
värdetrakt för särskilt skyddsvärda lövträd. De beskriver också lite kring var
dessa träd finns i Länghem. Hänvisning finns till naturvärdesinventeringen från
år 2017. Men i samrådshandlingen är det bara i beskrivningen för delområde B7
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som det nämns att skyddsvärda träd om möjligt ska lämnas utanför detaljplan
eller säkras upp genom lämplig planbestämmelse. Under rubriken Skogsmark (s
79) (NV och SÖ Länghem) nämns att träd som omfattas av skyddsbestämmelser
ska beaktas vid detaljplaneläggning. Kommunen bör närmare beskriva vad som
menas med skyddsbestämmelser. Åtgärder som skadar skyddsvärda träd kräver
enligt Naturvårdsverket samråd enligt 12 kap 6 § MB (väsentlig förändring av
naturmiljön). Länsstyrelsen anser dock att kommunen i första hand ska hantera
de skyddsvärda träden under planprocessen genom att 1) visa att de undviker att
träden skadas, 2) visa hur skador på träden minimeras och 3) beskriva varför
vissa träd inte kan bevaras.
Kommunens kommentar: Med skyddsbestämmelser menas skyddsvärda träd.
Meningen ändras enligt detta.
I de fall det blir aktuellt att hantera skyddsvärda träd i Länghem på grund av
exploatering, bedömer kommunen att detta ska motiveras och redovisas i kommande
detaljplane- och bygglovsprocesser.

Areella näringar
Flera utpekade områden i samrådshandlingen inkluderar åkermark. I den
gällande översiktsplanen finns inga gjorda utredningar avseende
jordbruksmarken. Planen behöver kompletteras med en beskrivning av markens
brukningsvärden, varför det är ett väsentligt samhällsintresse att bebygga
marken samt varför det inte är aktuellt att planlägga annan mark.
Innan jordbruksmark bebyggs ska en lokaliseringsutredning göras enl. 3 kap 4§
MB. Den fördjupade översiktsplanen hänvisar i nuläget enbart till 3 kap 4 §
miljöbalkens innebörd. Det har inte redovisats eller hänvisats till några
utredningar, vilket är ett krav enligt gällande lagstiftning.
Kommunens kommentar: En utveckling inom befintlig bebyggelsestruktur i Länghem
innebär att viss jordbruksmark och naturområden behöver tas i anspråk för ny
bebyggelse. Kommunen bedömer att dessa lägen, inom en kilometer från tänkt
stationsområde, är av en strategisk betydelse för en långsiktigt hållbar ortsutveckling och
att ianspråktagandet därmed bedöms utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Ett flertal
delområden som pekas ut, innehållandes jordbruksmark, är planlagda sedan tidigare och
har stöd av kommunens översiktsplan.
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Avfallshantering
Det finns ingen information i den fördjupade översiktsplanen om var
kommunens återvinningscentral finns. Länsstyrelsen anser att kommunen ska
uppdatera den fördjupade översiktsplanen med denna information. Kommunen
bör också beskriva ifall kapaciteten för återvinningscentralen är tillräcklig för den
planerade befolkningsökningen.
Kommunens kommentar: Planhandlingarna kompletteras med uppgifter om
avfallshantering i Länghem. Kommunen bedömer att befintlig återvinningsstation har
tillräckligt med kapacitet för att klara den planerade befolkningsökningen.

Avloppshantering
Kommunen anger att reningsverket i Länghem är på väg att nå sin
kapacitetsgräns och att renoveringar och utbyggnad av verket planeras för att
kunna hantera den ökande belastningen. Det är bra att kommunen har utrett
detta och har en plan för det. Länsstyrelsen vill poängtera att det är viktigt att
reningsverket inte överskrider sina villkor eller de föreskrifter som finns som
reglerar reningsverk.
Kommunens kommentar: Synpunkterna noteras.

Kulturmiljö/fornlämningar
Kommunen har kortfattat beskrivit de kulturhistoriskt värdefulla miljöer,
kulturhistoriska lämningar samt fornlämningar som berörs av den fördjupade
översiktsplanen. Vidare anger kommunen att planförslaget ska värna om kända
kulturmiljövärden och föreslår att dessa ska beaktas i kommande detaljplanering.
Länsstyrelsen anser att kommunen har hanterat frågan på ett acceptabelt sätt
men vill uppmärksamma kommunen på att det vid kommande detaljplanering
inom de föreslagna utvecklingsområdena kommer det att krävas arkeologiska
utredningar.
Kommunens kommentar: Synpunkterna noteras.

Vatten
Inom aktuellt planområde finns det flertalet markavvattningsföretag, vilket
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kommunen själva också belyser. För varje område där planering inför
exploatering sker kommer markavvattningsförhållanden behöva framgå och
utredas tillräckligt. I vissa fall kan det aktuella markavvattningsföretaget behöva
ansöka om att upphöra alternativt om ändring. Detta beroende på hur
markförhållanden, flöden och sträckningar kommer ändras och påverkas.
Delar av delområdet ”P1 – Fuktängen” är att betrakta som ett vattenområde och
åtgärder inom vattenområdet är vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.
Kommunen själva uppger att det behövs en anmälan om vattenverksamhet för
att anlägga en våtmark på platsen. Länsstyrelsen bedömer att det befintliga
området utifrån det presenterade underlaget är en våtmark, och åtgärder så som
att gräva ur och schakta bort en befintlig våtmark för att skapa en sjö eller damm
inte är förenligt med de satsningar och riktlinjer som regeringen har beslutat om
gällande bidrag från LONA och LOVA. Länsstyrelsen menar att befintligt
område redan torde utgöra en buffertyta för hantering av ytvatten. Vidare kan
åtgärder i en våtmark, samt anläggande av en våtmark trots understigande av 5
hektar behöva tillståndsprövas i Mark- och miljödomstolen. Rätt formulering är i
stället att åtgärder inom vattenområdet utgör vattenverksamhet som behöver
erhålla erforderliga tillstånd och beslut innan åtgärder vidtas.
Kommunens kommentar: Under rubriken ”Delområde P1 – Fuktängen” förtydligas
kommunens ställningstagande om att delar av delområdet är att betrakta som ett
vattenområde samt att åtgärder inom vattenområdet utgör vattenverksamhet som
behöver erhålla erforderliga tillstånd och beslut innan åtgärder vidtas.
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YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Västtrafik, 2021-01-20
Den strategiska inriktningen för ”bebyggelse och mötesplatser” fastslår att ny
bebyggelse tillkommer genom förtätning. Målet är att orten ska växa inifrån och
ut, med fokus på byggnationer kring stationsområdet. Västtrafik ställer sig
bakom denna utbyggnadsstrategi då den samtidigt gynnar underlaget för
kollektivtrafiken. Närhet till centrum där både buss och tåg finns bidrar till
benägenhet att resa hållbart och välja bort bilen. Det är samtidigt viktigt att
kommunen tillgodoser behovet av pendelparkeringar både för bil och cykel i
anslutning till stationsområdet för de som inte vill eller kan promenera till
kollektivtrafiken. Även trygga och säkra gång- och cykelvägar är viktigt för att
främja det hållbara resandet.
Under avsnittet ”kommunikationer och infrastruktur” tydliggörs behovet av en
ny vändplats i samband med att väg 1680 stängs, precis som kommunen så anser
Västtrafik att den bör ligga vid dagens hållplats Oxelväg. Västtrafik ser fram en
närmare dialog kring detaljer gällande förändringarna i Länghem till följd av
avstängning av vägen.
Länghem har pekats ut som en lämplig ort för byggnation av tågstation i
Västtågsutredningen. För att detta ska vara möjligt krävs infrastrukturella
utbyggnader såsom mötesspår och stationsanläggning. Det är dock viktigt att
komma ihåg att det i dagsläget saknas finansiering för stationen och de
infrastrukturella åtgärderna som krävs för att förverkliga stationssamhället.
Kommunens kommentar: Under rubriken ”Delområde C1 – Länghems centrum”
förtydligas kommunens ställningstagande om att möjligheter till pendlarparkering
omfattar både bil och cykel. Samtidigt förtydligas att kopplingar över järnvägen ska
upplevas tryggt och säkert för gång- och cykel samt att det är viktigt för att främja det
hållbara resandet.
Kommunen är medveten om att det i dagsläget inte finns någon finansiell plan för
utbyggnader av mötesspår och stationsanläggning men vill med den fördjupade
översiktsplanen visa att det finns en tydlig ambition om framtida tågstopp i Länghem och
att orten kan utvecklas som ett stationssamhälle. Kommunen vill i fortsatta utredningar
vara en aktiv samtalspart i denna fråga.
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Gällande tvärförbindelsen mellan Ingestorpsvägen och Kryddvägen, har denna strukits
från planförslaget efter inkomna synpunkter under samrådet. Kommunen ser i stället
större möjligheter till en tvärförbindelse närmare riksväg 27, vilket föranleder att den nya
vägen hamnar utanför planområdet och därmed inte hanteras inom ramen för denna
fördjupade översiktsplan.

YTTRANDEN FRÅN SAKÄGARE/BOENDE M. FL.

Ett flertal fastighetsägare, 2021-01-30
Ett samlat yttrande från ett antal fastighetsägare med mark norr och/eller söder
om riksväg 27 från Länghemskorser/riksväg 27/Svenljungavägen till
kommungränsen mot Svenljunga i riktning mot Borås har inkommit. De anser att
en eventuell nedstängning av utfarten av Ingestorpsvägen kommer att få stora
konsekvenser för dem i form av kraftigt försämrad tillgänglighet. De uppger att
de inte har blivit tillfrågade i denna fråga och att de som markägare av hävd har
rätt att ta sig till deras markområden söder om riksväg 27 via Ingestorpsvägen.
Det talas i översiktsplanen om 2-1 väg mellan Kilabro i norr till länsgränsen i
söder, men när är den tänkt att byggas? Ska vi först stänga av Ingestorpsvägen
och sedan se om det blir en 2-1 väg?
De flesta områden i översiktsplanen där det skall byggas bostäder ligger med en
naturlig utfartsväg till Ingestorpsvägen (B1 och B2). Mängden trafik kommer
med all sannolikt att öka på Ingestorpsvägen om planen blir verklighet. Ändå
finns det ingen genomtänkt lösning presenterad för detta i planen. Om vägen
stängs av, i enlighet med planen, är det sannolikt att trafiken genom samhället
kommer att öka väsentligt jämfört md nu med negativa konsekvenser för
trafiksäkerhet och miljö.
Att ta fram en översiktsplan för Länghem i syfte att öka befolkningsmängden i
Länghem är lovvärt och en bra idé, men utan att ha en färdig lösning för
utfarterna så kan inte översiktsplanen godkännas. Markägarna kräver att
förslaget till översiktsplan för Länghem omarbetas och i ett nytt förslag redovisar
lösningar på utfarten via Ingestorpsvägen/riksväg 27 som inkluderar deras
rättigheter att nå sina markområden söder om riksväg 27.
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Kommunens kommentar: Gällande tvärförbindelsen mellan Ingestorpsvägen och
Kryddvägen, se kommentar till Västtrafik. Område B3, del av B5, B6 och del av B7
kommer att tas bort.

YTTRANDEN OM TVÄRFÖRBINDELSE
Flera synpunkter från medborgare har kommit in om att lägga tvärförbindelsen
så nära RV 27 som möjligt.
Kommunens kommentar: Det finns en politisk viljeriktning om att Ingestorpsvägen
ska stängas (KS/2018:460 Beslutet lyder: ”Verkar för att stänga anslutningen väg 1674
(Ingestorpsvägen) med RV 27 när väg 1674 ansluts till väg 1676”). Kommunen jobbar
vidare med att se över olika förslag kring placering av förbindelsen.

YTTRANDEN OM GC-VÄG 1676
Några synpunkter har kommit in från medborgare som undrar hur det går med
arbetet kring GC-vägen 1676.
Kommunens kommentar: Denna GC-väg ligger som prioriterad i kommunens arbete
om byggnation av GC-vägar. Väg 1676 är Trafikverkets väg, kommunen samverkar med
Trafikverket i frågan.

YTTRANDEN OM INFORMATION
Några synpunkter har kommit in om att informationen från kommunen varit
bristfällig kopplat till processen kring arbetet med den fördjupade
översiktsplanen på samråd.
Kommunens kommentar: Synpunkten har noterats. Inför samrådet lade kommunen ut
information på hemsidan tranemo.se, annonserade i Svenljunga Tranemo tidning och
lade ut på sociala medier. Kommunen informerade tidigt att ett samråd är en tidig dialog
om hur vi tillsammans vill utveckla Länghem som ort dvs att det finns möjlighet att
ändra i planen efter ett samråd.

YTTRANDEN OM BYGGNATION PÅ ANNANS MARK
Några inspel har kommit in från markägare som visat oro att kommunen ska
bygga bostäder på deras mark.
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Kommunens kommentar: Syftet med den fördjupade översiktsplanen är inte i första
hand att kommunen ska detaljplanera bostäder på privat mark. Syftet är en tidig dialog
där kommunen och invånare och markägare får en samlad syn om en viljeriktning för
Länghem. Planen är inte juridiskt bindande. Om den fördjupade översiktsplanen antas är
nästa steg detaljplanering av bostäder på kommunens mark. När kommunen börjar
planera en detaljplan måste markägare och grannar kopplas in i ett tidigt skede.

ÖVRIGA YTTRANDEN (MEDBORGARFÖRSLAG)
Flertalet synpunkter kring förbättrad närmiljö gällande papperskorgar, multihall,
trottoarkanter, aktiviteter för ungdomar kom in.
Kommunens kommentar: Dessa synpunkter är kopplade till medborgarförslag.
Kommunen har informerat om tillvägagångsätt för framtagning av medborgarförslag via
tranemo.se.

Upprättad i november 2021
Adam Hörnedal, Planarkitekt Metria AB
Ellinor Lundholm, Samhällsplanerare Tranemo kommun
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Strategisk miljöbedömning
Bilaga till Fördjupad översiktsplan, granskningshandling, 2021-11-25

Länghem 2035

Strategisk miljöbedömning
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en
hållbar utveckling främjas.
En översiktsplan ska enligt 3 kap. 6 § plan- och bygglagen
utformas så att innebörden av den framgår tydligt. Vid
upprättande av en översiktsplan ska en strategisk miljöbedömning
av planen göras, enligt 6 kap. 9 § miljöbalken, där det bedöms
om ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att
integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling
främjas. Den strategiska miljöbedömningen ska ses som en
kontinuerlig process i framtagandet av en översiktsplan.

Miljökonsekvensbeskrivning
Om planen antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska den
genomgå en miljöbedömning, där en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) upprättas i enlighet med 6 kap. 11 § miljöbalken.

2
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Med motiveringen om att den fördjupade översiktsplanen omfattar
en stor geografisk utbredning, bedömer Tranemo kommun att
planförslaget kan komma att innebära en betydande påverkan på
miljön.
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera,
beskriva och bedöma de betydande miljöeffekterna som ett
genomförande av planerad markanvändning kan antas medföra.
Ett avgränsningssamråd har hållits mellan Tranemo kommun
och Länsstyrelsen Västra Götalands län, gällande avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivningen och vilka miljöaspekter som ska
undersökas, utifrån 3 kap. 9a § plan- och bygglagen samt 6 kap.
10 § miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivnings omfattning och
detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till översiktsplanens
innehåll och detaljeringsgrad. Hänsyn ska också tas till att vissa
frågor kan bedömas bättre i den efterföljande detaljplaneringen.

Länghem 2035

Miljöaspekter

Riksintresse för naturvård

I 6 kap. 11 § punkt 3 miljöbalken anges att en
miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska miljöbedömningen
ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs.
Detta så kallade nollalternativ, ska sedan ställas mot planförslaget.
I detta fall utgår nollalternativet från en fortsatt utbyggnad av
Länghem enligt den nuvarande översiktsplanen från 2010.

Riksintresse för naturvård regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken.
Nordvästra delen av planområdet angränsar till
Vassgårdenområdet som är ett område av riksintresse för
naturvård. Riksintresset är ett för västsvenska förhållanden sällsynt
stort och väl utvecklat område för tolkningen av isavsmältningens
förlopp och mekanism, vilken gör den skyddsvärd från geologisk
synpunkt. Gränsen för riksintresset är grovt ritat och även åtgärder
utanför denna gräns kan påverka riksintresseområdet.

Enligt bedömningen i genomfört avgränsningssamråd
ska följande miljöaspekter behandlas och redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen:

Nollalternativ

• Klimatanpassning

Täktverksamhet, nybyggnation, markavvattning och annan
exploatering som påverkar områdets geologiska och biologiska
värden bedöms vara ytterst olämplig med hänsyn till riksintresset.
Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar natureller kulturmiljön.

• Buller och vibrationer

Fördjupad översiktsplan för Länghem

• Förorenade områden

I huvudsak innebär inte planförslaget någon förändring i
förhållande till nollalternativet. Vid exploatering av Ingsvallen,
som är lokaliserat närmast utpekat riksintresse, föreslås ny
bebyggelse placeras så att områdets rekreativa miljöer kan bevaras
och utvecklas. Av den anledningen föreslås ingen ny exploatering
i delområdets nordvästra delar som kan ha inverkan på aktuellt
riksintresse. Negativ påverkan på riksintresset bedöms därmed
kunna undvikas. Fortsatt hänsyn till riksintresset kommer att tas i
den fortsatta planeringen.

• Riksintresse för naturvård
• Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

• Allergener
• Jordbruksmark
• Naturvärden
• Kulturmiljö

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

Fördjupad översiktsplan för Länghem

Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av 5 kap.
miljöbalken, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och
vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 samt HVMFS
2015:4.

Planförslaget medför en ökning av hårdgjorda ytor i Länghem
och därmed mängden dagvatten som ska tas om hand. För
att dagvattensystemet inte ska belastas mer än nödvändigt,
är det viktigt att dagvatten från nybyggnation flödesutjämnas
i ett tidigt skede. I planen framhålls dagvattnets möjligheter
till lokalt omhändertagande. Genom ett fördröjande av
dagvatten på marken, i diken, våtmarker och dammar minskar
föroreningshalten i vattnet, och en god vattenkvalitet främjas.
Planförslagets prioritering av hållbara färdmedel bedöms ha
en minskad negativ inverkan på utsläpp till vattenförekomster.
I planen lyfts även den naturliga grundvattenförekomstens
betydelse och att ett erforderligt skydd av denna iakttas, vilket
minskar risken för en försämring.

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla yt- och grundvatten i Europa
uppnå god ekologisk och kemisk status vid ett målår som
fastställts för varje vattenförekomst. Inom vattenförvaltningen är
miljökvalitetsnormerna således ett rättsligt verktyg som ställer
krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt.
Enligt 4 kap. 2 och 5 §§ i vattenförvaltningsförordningen ska
kvalitetskraven för en vattenförekomst fastställas så att tillståndet
inte försämras genom människans agerande, det så kallade ”ickeförsämringskravet”.
Nollalternativ
Grundvattenmagasinet nordväst om tätorten har klassats som både
god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Därmed
blir icke-försämringskravet särskilt viktigt att förhålla sig till i
kommande planering i närheten av grundvattenförkomsten.
Förtätning och utbyggnad innebär att tätortens hårdgjorda ytor
ökar och därmed kan också dagvattenavrinningen öka. Detta
kan påverka både dagvattenmängder och vattenkvalitet. En
ökning av biltrafik leder till ökat utsläpp till vatten av exempelvis
partiklar, metaller och oljor. Ökade utsläpp från trafik medför
en risk för negativa konsekvenser för vattenmiljön och att
miljökvalitetsnormerna inte uppfylls samt försämrad status för
vattenförekomsten.
4
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Den förtätning av Länghem som föreslås i planförslaget
bedöms medföra att andelen hårdgjord yta inom planområdet
ökar. I planförslaget föreslås en medveten utformning av ny
bebyggelse och dess utemiljö, med exempelvis genomsläppliga
markbeläggningar och gröna tak, för att begränsa andelen
hårdgjord yta och skapa möjligheter till att dagvattnet fördröjs
samt renas.
Platsspecifika åtgärder för att fördröja och rena dagvattnet måste
studeras i detaljplanering och vid lov- och tillståndsprövning,
utifrån kommunens VA-översikt där dagvattenhantering ingår.
Planförslaget beskriver påverkan och hantering av befintliga
markavvattningsföretag och dess båtnadsområden i de
utvecklingsområden där dessa berörs.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Klimatanpassning
Enligt 2 kap. 3 § plan- och bygglagen ska planläggning ske med
hänsyn till bland annat miljö- och klimataspekter. 3 kap. 5 § planoch bygglagen anger att av översiktsplanen ska kommunens
syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
hur sådana risker kan minska eller upphöra.
Nollalternativ
Dagvattensystemen är idag sällan anpassade för häftiga regn.
Dammar och vattenreglingsverk kan sakna kapacitet för ökade
regnmängder. Många invånare väljer att resa med bil, då de
regionala förbindelserna med kollektivtrafik inte bedöms vara
tillräckligt utvecklade.
Fördjupad översiktsplan för Länghem
Planförslaget bygger på att skapa närhet och integration mellan
olika funktioner i länghembornas vardag. Förslaget innebär
en tätare och mer sammanhållen bebyggelse som leder till
minskade transportbehov, samtidigt som utbyggnad av gång- och
cykelstråken samt de kollektiva transportsystemen. Sammantaget
bedöms dessa samtliga faktorer bidra till minskad en negativ
klimatpåverkan i Länghems fortsatta utveckling.
I beskrivningarna av varje utvecklingsområde där exploatering
föreslås, beskrivs relevanta miljö- och riskfaktorer till följden av ett
förändrat klimat som kan antas påverka planeringen. Ett exempel
på en sådan miljöaspekt är ökningen av kraftiga regn.
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Det behöver finnas en beredskap för hur markområden
inom planområdet kan komma att behöva avsättas som
översvämningsytor som fångar upp och fördröjer skyfall. I
planförslaget beskrivs hur sådana mångfunktionella ytor med
fördel kan förläggas i närhet av grönområden så att de kan bli
en naturlig del av grönytan och därmed fylla flera funktioner.
Grönstrukturen spelar en viktig roll, både för att ta hand om
ökad nederbörd och för att till exempel dämpa temperaturen vid
värmeböljor.
Tranemo kommun följer de rekommendationer för hantering
av översvämning till följd av skyfall som Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län
har tagit fram. Rekommendationerna anger att ny bebyggelse
behöver planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid
en översvämning från ett 100-årsregn. Vid exploatering inom
ett översvämningsbenäget område ska det i detaljplanen göras
en platsspecifik bedömning av vilka eventuella skyddsåtgärder
som behövs för att undvika översvämning från ett 100-årsregn.
Exempel på skyddsåtgärder kan vara placering och utformning av
byggnader, markens höjdsättning, skapande av översvämningsytor
med mera.
I en lågpunktskartering, genomförd i samband med
den fördjupade översiktsplanen, visas att inga av de
utvecklingsområdena med föreslagen bebyggelse och infrastruktur
riskerar större vattenansamlingar vid skyfall.

Länghem 2035

Inga störande verksamheter föreslås inom planområdets gränser.
I planen kartläggs potentiella riskkällor avseende transporter av
farligt gods på järnvägen, där ny bebyggelse intill järnvägen ska
placeras med ett erforderligt skyddsavstånd till riskkällan.

Buller och vibrationer
Buller är oönskat ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt. Riksdagen fastställde i förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader de riktvärden för trafikbuller
som ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov
och i ärenden om förhandsbesked. 2017 trädde en ändring av
förordningen i kraft som medger höjda riktvärden för buller vid en
bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik som följd.
Vibrationer är vågrörelser som fortplantas genom marken, oftast
orsakade av ojämnheter i vägar och spår. Hur vibrationer sprider
sig beror på en rad faktorer såsom vibrationskälla, geotekniska
förhållanden samt byggnaders grundläggning och konstruktion.
Störningsupplevelsen ökar kraftigt om buller och vibrationer
uppstår samtidigt. I Buller och vibrationer från trafik på väg och
järnväg (TDOK 2014:1021) anges att i utrymmen där människor
stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s i vägd RMS inte överstigas.
Nollalternativ
Länghems tätort påverkar främst av omgivningsbuller från
vägtrafik och spårtrafik på Kust till kustbanan. Trafikflödena
i Länghem bedöms orsaka ekvivalenta ljudnivåer över tillåtna
riktvärden i de mest centrala delarna av orten. Områdena
identifieras under 6.8.1 Buller.

I översiktsplanen för Tranemo kommun föreslås ett mindre
verksamhetsområde norr om Länghem. Fler verksamhetsområden
i anslutning till orten bedöms innebära ökade transporter av farligt
gods samt en större omgivningspåverkan med tanke på utökad
industri- och verksamhetsbuller. Det transporteras farligt gods på
järnvägen idag.
Fördjupad översiktsplan för Länghem
Förtätning och funktionsblandning eftersträvas för att minska
transportbehovet och därmed bullerexponeringen från vägoch järnvägstrafiken. Tillkommande bebyggelse anpassas med
skyddsavstånd till järnvägen och de risker som föreligger avseende
till exempel urspårning, buller, stomljud och transport av farligt
gods.

Förorenade områden
Identifiering av förorenade områden innebär vanligtvis
att det har funnits en verksamhet på platsen som skulle
kunna förorena området. Förorenade områden bedöms i en
branschskala (riskklass 1–4), där 1 innebär mycket stor risk
och 4 en liten risk. Ett identifierat potentiellt förorenat område
behöver inte vara förorenat i praktiken eller komma att kräva
efterbehandlingsåtgärder.
Nollalternativ
I Länghem finns ett mindre antal potentiella föroreningspunkter
kopplat till tidigare avfallsdeponier, eller verksamheter. De
identifierade områdena bedöms inte innebära någon stor risk för
vare sig miljön eller människors hälsa.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Fördjupad översiktsplan för Länghem

I den fördjupade översiktsplanen identifieras potentiellt
förorenade områden för de utvecklingsområden som berörs.
Samtliga potentiellt förorenade och konstaterat förorenade objekt
ska beaktas vid exploatering. Eventuell föroreningsgrad samt
riskminimerande åtgärder för att förbättra markförhållandena
bedöms i kommande detaljplane- och bygglovsärenden.

Strax utanför planområdet finns en hästgård tillhörande Länghems
Ridklubb. Tranemo kommun följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om ett skyddsavstånd på 200 meter mellan
hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse.
Föreslagen bebyggelse i utvecklingsområdet B4 bedöms kunna
placeras med ett säkert avstånd från ridklubbens verksamhet.
Risker för allergener och andra störningar i form av lukt, buller,
transporter och belysning med mera kopplat till hästverksamheten
bör dock beaktas i kommande planering- och lovskede samt vid
behov redovisas i enskilda detaljplaner om det föreligger risk för
eventuell påverkan.

Hänsyn till markföroreningar kan även behöva tas inom områden
där det inte finns något objekt registrerat. Ett exempel på det
kan vara förtätning i redan exploaterade områden där befintliga
fyllnadsmassor i området kan innehålla föroreningar eller vid
omvandling av industrimark till bostadsmark.

Allergener
Djurhållning i allmänhet medför olika typer av påverkan på
omgivningen. I fråga om hästar tillkommer en befarad hälsorisk
vad gäller spridning av allergen. Olägenheter och hälsorisker ska
beaktas vid planläggning och bygglovgivning samt i tillsyns- och
anmälningsärenden.
Nollalternativ
Det förekommer i dagsläget inga risker för allergener inom
planområdet.
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Jordbruksmark
I 3 kap. 4 § Miljöbalken anges för jord- och skogsbruk av nationell
betydelse att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
I bedömningen av lämpligt ianspråktagande av mark för
ny bebyggelse har kommunen utgått från att områden inom
en kilometerradie från tänkt stationsområde kan komma att
behöva förtätas, i enlighet med principen om ett kommande
stationssamhälle. Bedömningen grundar sig även i att de naturoch jordbruksområdena som finns inom denna radie, generellt sett
besitter lägre natur- och brukningsvärden.

Länghem 2035

Nollalternativ
Karaktäristiskt för Länghem är det öppna jordbrukslandskapet
med gårdar i verksamhet strax intill samhället. Avsikten i
översiktsplanen för Tranemo kommun är att normal jordbruksdrift
ska kunna bedrivas utan annan inskränkning än de hänsyn
som ska tas i näringarna och som kan motiveras med hänsyn
till bevarandeintressen. I översiktsplanen bedöms bebyggelse
för bostäder och verksamheter, som inte har stor påverkan på
omgivningen, kunna tillkomma.
Fördjupad översiktsplan för Länghem
Genom att planera för en tätare och mer sammanhängande
ort begränsas den fortsatta utbyggnaden av Länghem på
brukningsvärd odlingsmark. Planförslaget syftar till att
koncentrera bebyggelsen till vissa områden och motverka
spridd bebyggelse som gör intrång på värdefull jordbruksmark.
Förtätningsprincipen, om att ny bebyggelse och infrastruktur
föreslås inom tätortsstrukturen, innebär att värdefull
jordbruksmark kan sparas. Planförslaget bygger således på en
avvägning mellan bevarande av jordbruksmark som bidrar
med kvaliteter för ortens invånare, och möjlighet för framtida
utveckling av orten.

Naturvärden
Flera av de övergripande prioriteringar som ligger till grund för
naturvårdsarbetet har tydliga kopplingar till arbetet för grön
infrastruktur.

Grön infrastruktur beskriver naturens nätverk i landskapet
och inkluderar funktioner hos olika ekologiska processer och
ekosystemtjänster. Grön infrastruktur syftar till att bidra till att
olika typer av naturvårdsinsatser i högre grad planeras utifrån
ett större landskapsperspektiv, med hög täthet av nödvändiga
livsmiljöer och prioriterade naturvårdsinsatser inom dessa
områden som följd.
Nollalternativ
Naturen i Länghem är lättillgänglig för invånarna. Orten omges
av en relativt hög andel ädellövskog och lövskog. Det förekommer
inga områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken vad gäller
naturreservat eller skogliga biotopskydd.
Fördjupad översiktsplan för Länghem
Som underlag till planförslaget finns både en genomförd
naturvärdesinventering samt en ekosystemtjänsteanalys för att
kartlägga värdefulla naturvärden och arbeta integrerat med
dessa i den fortsatta planeringen. Generellt bör naturvärden
som enligt naturvärdesbedömning är klassade som högsta
värde och högt värde bevaras och utvecklas. Utifrån genomförd
naturvärdesinventering, konstateras att planförslaget inte föreslår
någon exploatering inom områden med sådana värden. Områden
med påtagligt eller visst naturvärde bevaras och utvecklas i den
mån det går, vilka får studeras närmare i kommande detaljplaner.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Ett genomförande av planförslaget innebär att vissa grönområden
tas i anspråk och ökad befolkning bedöms kunna leda till en
ökad belastning på befintliga grönområden. Samtidigt pekar
översiktsplanen ut ytor som föreslås utvecklas till attraktiva grönoch parkområden i syfte att främja den biologiska mångfalden och
möjlighet till rekreation. De gröna länkarna ses som viktiga för
biologiska spridningsfunktioner. Hänsyn ska om möjligt tas till
de biologiska sambanden vid förändringar i anslutning till dessa
länkar.

Fördjupad översiktsplan för Länghem

Kulturmiljö

Agenda 2030

Enligt 2 kap. 3 § plan- och bygglagen så ska planläggning ske med
hänsyn till bland annat kulturvärden, där kulturhistoriska värden
skyddas. Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade
miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika
mänskliga verksamheter och aktiviteter.
Nollalternativ
I Länghem är kulturhistorien, med de många utblickarna över
det öppna odlingslandskapet, högst påtaglig. Ett karaktärsdrag
för orten är att det utmed de större vägarna ligger flera äldre
gårdsmiljöer. De kulturhistoriska värdena återfinns även kring
skogsområdena samt inne i Länghems tätort, med stenmurar samt
äldre löv- och barrträd som kulturhistoriska landmärken som visar
på tidigare mänsklig verksamhet och markanvändning.
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Planförslaget omfattar en förtätning inom befintlig
bebyggelsestruktur, som innebär att nya områden med värdefull
jordbruksmark inte behöver tas i anspråk. Landskapsbilden
bedöms i huvudsak inte domineras eller påverkas negativt
av tillkommande bebyggelse. Planförslaget värnar om kända
kulturmiljövärden och föreslår att dessa beaktas i kommande
detaljplanering.

Agenda 2030 har fokus på ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet genom 17 globala hållbarhetsmål. Kommuner och
regioner är centrala aktörer i genomförandet av Agenda 2030
och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Utmaningarna
i hållbarhetsarbetet är till största del globala, men lösningarna
behöver ske på lokal nivå. Lokala insatser kan både bidra
till en hållbar utveckling i kommunen och till de globala
hållbarhetsmålen.
I den fördjupade översiktsplanen för Länghem ligger fokus på
mål nummer 11 i Agenda 2030 Hållbara städer och samhällen,
vilket bedöms vara det mål som har störst relevans för denna
plan. Hållbarhetsmålet handlar om att göra städer och samhällen
hållbara, inkluderande och säkra. I Sverige bor 85 procent av
befolkningen i tätorter. Utmaningar finns vad gäller bostadsbrist,
ökad skuldsättning och bostadssegregation.

Länghem 2035

De viktigaste välfärdsuppdragen handlar om att kunna erbjuda
en attraktiv, trygg, hälsosam och tillgänglig livsmiljö, vilket ger
goda förutsättningar för befolkningens hälsa. Kommunerna
ansvarar för samhällsplanering av mark- och vattenanvändning,
bostadsförsörjning, delar av transportinfrastrukturen som till
exempel ska vara framkomlig för kollektivtrafik, samt den tekniska
försörjningen.
Att uppnå målet om hållbara städer och samhällen kräver ett
helhetsperspektiv. Parker, träd och grönområden är nödvändiga
för att skapa hälsosamma och motståndskraftiga städer och
samhällen. Stadsgrönskan ger bland annat möjlighet till rekreation,
bevarande av biologisk mångfald och skydd mot ett förändrat
klimat. I den fördjupade översiktsplanen skapas förutsättningar
för stadsgrönska och naturområden i Länghem att utvecklas och
bevaras.
Det råder goda förutsättningar att i Länghem skapa en attraktiv
och effektiv kollektivtrafik där människor bor tätt. I den
fördjupade översiktsplanen främjas kollektivt resande genom att
utbyggnad av kollektivtrafiken och högre turtäthet prioriteras
framför åtgärder för bilismen.
Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att den
gemensamma utemiljön är funktionell, trygg och estetiskt
tilltalande. Detta ger förutsättningar för levande offentliga rum.
Den fördjupade översiktsplanen fokuserar på att det offentliga
rummet i Länghem ska vara tillgänglig för alla och att dessa
miljöer ska erbjuda goda möjligheter till möten och dialog.

Ett lokalt föreningsliv bygger på förtroende mellan människor och
är en grund för social hållbarhet. I den fördjupade översiktsplanen
belyses vikten av att främja och stödja det lokala föreningslivet och
dess anläggningar där olika individer kan mötas.

Nationella miljömål
Sverige har sedan 1999 haft 16 miljökvalitetsmål som skulle
uppfyllas till 2020. Dessa mål hanteras istället idag som den
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 och är avgörande för
genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö har bedömts vara det mål som har särskild
betydelse för planens miljökonsekvensbeskrivning. Riksdagen
definierar miljömålet vid att städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Den fördjupade översiktsplanen bedöms bidra till miljömålet
genom att parker, grönområden och tätortsnära natur föreslås
utvecklas. Därtill åskådliggör den fördjupade översiktsplanen hur
ekosystemtjänster i den byggda miljön kan säkerställas.
Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den
byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja de
nyttor som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att
rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten och erbjuda
rekreativa och hälsosamma miljöer.
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna
anger lagstadgade föroreningsnivåer som enligt miljöbalken inte
får överskridas efter en viss fastställd tidpunkt. Med en station i
Länghem som möjliggör för fler att resa hållbart och sammantaget
bidrar till en minskad andel bilresor inom orten, bedöms
planförslaget bidra till att uppnå miljökvalitetsnormer för luft.
Den fördjupade översiktsplanen verkar för en klimatsmart
transportinfrastruktur i Länghem, där gång- och cykeltrafiken
prioriteras. En säker, trygg och estetiskt tilltalande utemiljö
är förutsättningar för en hög andel gång- och cykeltrafik. I
tätortsmiljön skapas ytor för gående och cyklister samtidigt som en
kontinuerlig minskning av kapaciteten för personbilstrafiken sker.
En attraktiv och välfungerande kollektivtrafik har en nyckelroll
i ett hållbart transportsystem. Den fördjupade översiktsplanen
bidrar till detta genom prioriterade kollektivtrafikstråk i nära
anslutning till en strukturell lokalisering av service, arbetsplatser
och bostäder. Stråken föreslås på sätt kopplas till platser med
många boende, arbetsplatser eller verksamheter med många
besökare. Dessa åtgärder bedöms kollektivtrafikens framkomlighet
och konkurrenskraft.
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De visioner som finns i den fördjupade översiktsplanen för
Länghem skapar goda förutsättningar i samband med upprättande
av detaljplaner inom orten. Genom ett tydligt fokus på hållbarhet
vid upprättande/ändring av detaljplaner i Länghem kan flera av
de indikationer som är uppsatta för miljömålet god bebyggd miljö
uppfyllas. Detta ger positiva effekter på människors vardagsmiljö
och som är viktigt vid uppfyllelser av miljömålet.

Social konsekvensbedömning
Utveckling av Länghem som ort kommer att ske genom
förtätning inom befintlig ortsstruktur, med en större blandning
och variation på boende. Med olika upplåtelseformer skapas
en större integrering och fler möjligheter att kunna bo kvar i
samma bostadsområde under livets olika skeden. En förtätning
av Länghem ökar möjligheterna för mer levande och intressanta
miljöer där människor i olika åldrar kan mötas. En förtätning
inom befintlig ortstruktur kan innebära att värdefulla grön- och
rekreationsområden tas i anspråk för bebyggelse, vilket är negativt
både på kort och lång sikt. I de fall detta sker, är det viktigt med
satsningar på kompensationsåtgärder, samt att höja kvaliteten på
andra grön- och rekreationsområden inom orten.
Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag, vilket
innebär att barnperspektivet ska vägas in tillsammans med de
övriga aspekterna av social hållbarhet. Tranemo kommun arbetar
för att alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i
enlighet med barnkonventionen.

Länghem 2035

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.

Ekonomisk
konsekvensbedömning

Barn och unga som idag bor och som i framtiden flyttar till
Länghem ska ha goda förutsättningar till en god uppväxt. Med
ett brett bostadsutbud, som erbjuder bostadsområden med
olika upplåtelseformer, kan barn med olika socioekonomiska
förutsättningar mötas och samspela med varandra på lika
villkor. Då det är vanligare att barn träffas på offentliga platser
som uppmuntrar till lek och rekreation, är det särskilt viktigt att
befintliga allmänna grönområden och parker utvecklas samtidigt
som nya tillskapas. Att arbeta utifrån ett områdes naturliga
förutsättningar ger barn möjligheter att utveckla sina egna fantasier
och färdigheter. För att barn i olika åldrar ska ha möjlighet att
mötas på lika villkor är det viktigt med ett utbud av lekparker för
barn i olika åldrar. Är ytorna små, är det viktigt att genomföra
en översyn av närområdet för att kunna utveckla och skapa
förutsättningar för olika aktiviteters möjligheter på olika platser.
Därigenom kan behovet av grönområden och lekparker tillgodose
barns behov i olika åldrar.

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad
ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser för
den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ekonomisk hållbarhet
präglas av en god hushållning med samhällets ekonomiska
resurser. Ekonomisk hållbarhet, i ett längre perspektiv, handlar
om ett nyttjande av resurser över tid med planering och
framförhållning vid tidssättning av investeringar. Kostnader för
åtgärder på kort sikt är lättare att överblicka.

För att barn ska kunna känna sig trygga när de vistas utomhus är
det viktigt att utveckla säkra gång- och cykelvägar. Idag är detta
en brist i delar av Länghem, främst i de östra delarna av orten. På
flera platser är barn hänvisade till trottoarer som finns längs med
trafikerade vägar. Att ha tydligt definierade gång- och cykelstråk
och att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken, ökar
säkerheten för barn att röra sig mellan olika bostads-, grön-/och
rekreationsområden samt skola.

Den fördjupade översiktsplanen ska medverka till en hållbar
ekonomisk utveckling, bland annat genom en blandad
samlad bebyggelse för ett effektivare utnyttjande av mark och
infrastruktur. Ekonomiska konsekvenser påverkas i positiv
riktning genom att samhället hålls ihop i stället för att spridas
ut. Detta leder till ett nyttjande av befintliga system, såsom
vägar, vatten- och avlopp, men även service, skola och närhet för
människor till samhällets olika funktioner. Olika bostadstyper med
en variation i upplåtelseformer i olika prisklasser och storlekar kan
öka möjligheten för olika grupper att bosätta sig inom orten och
kunna flytta inom samma områden.
I den fördjupade översiktsplanen föreslås en utveckling av
centrum i Länghem. Det leder till ett större underlag för mer
handel och service, vilket bedöms innebära ett starkare näringsliv
och förbättrat företagsklimat.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Med satsning på fler bostäder, verksamheter och hållbara
kommunikationer bedöms invånarnas ekonomiska välfärd främjas
genom förbättrade möjligheter till boende, arbete och utbildning.
En ökande befolkning i Länghem innebär ett större behov av
kommunal service, bland annat för att säkerställa social service och
teknisk infrastruktur, vilket innebär en större kostnad i form av
utökade kommunala investeringar. Samtidigt finns en potentiell
ökad intäkt genom att fler människor i arbetsför ålder kan flytta till
Länghem och genom skatteintäkter bidra till en ekonomisk tillväxt.
Tillgången på bostäder och arbetsplatser är därmed av stor vikt för
den ekonomiska hållbarheten.
Precis som att utvecklingen av Länghem föreslås ske över en
längre tid så kommer behovet av nya investeringar att ske i samma
takt. En ekonomisk hållbar utveckling handlar om att se till att den
kommunala servicen fungerar och kan finnas på plats i den takt
som utvecklingen behöver det.

Genom förtätning inom redan bebyggda delar av orten kan värdefull
jordbruksmark sparas.
14
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Pågående byggnation i Länghem.
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Det var en gång för Länghem sedan ...
Stationssamhället Länghem var från början några gårdar under namnet Torpa. Samhället
utvecklades kring järnvägen och är idag en ort med ett rikt serviceutbud med cirka 1 900
Länghem är en tätort i Tranemo kommun belägen cirka 15
kilometer nordväst om centralorten Tranemo. Orten har ett
väl fungerande serviceutbud för de cirka 1 900 människorna i
samhället och utgör en viktig servicepunkt för omkringliggande
landsbygd.
Det korta pendlingsavståndet till Borås har gjort att allt fler väljer
att söka sig till orten, vilket har ökat efterfrågan på bostäder.
Bristen på byggklara tomter i kombination med bostadsefterfrågan
i Länghem gör att Tranemo kommun ser behovet av att upprätta
en fördjupad översiktsplan med fokus på att ortens utveckling sker
på ett hållbart sätt.
Den fördjupade översiktsplanen utgör en viktig del i det
strategiska arbetet och anger kommunens viljeinriktning och
ambition för den framtida markanvändningen i Länghem.

Genom Länghem passerar järnvägen Kust till kustbanan. I
Västra Götalandsregionens rapport Målbild Tåg 2035 beskrivs hur
tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas fram till 2035, med syfte
att bättre knyta samman regionens orter och öka det regionala
tågresandet. I Västtågsutredningen, en komplettering av Målbild
Tåg 2035, rekommenderas öppnande av nya stationer i mindre
samhällen i Västra Götaland – bland annat föreslås en framtida
station i Länghem, som i dagsläget saknar uppehåll för persontåg.
Tranemo kommun har under de senaste åren arbetat för
och påtalat betydelsen av ett stationsläge i Länghem. I
Aktualitetsförklaring av Tranemo kommuns översiktsplan (2017)
uttrycks kommunens vilja om ytterligare tågstopp och tätare turer.
Kommunen uppskattar att en restid mellan Länghem och Borås
med pendeltåg är cirka 20 minuter.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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I Västra Götalands funktionella geografi (2016) konstateras att
Tranemos närhet till Borås är viktig både för in- och utpendling.
En bättre tillgänglighet till arbetstillfällen ökar chanser att hitta ett
arbete som matchar utbildning och intresse, vilket är ett tydligt
resultat av den ökade pendlingens och regionförstoringens
betydelse. Orter med goda kommunikationer och en välutvecklad
infrastruktur i form av kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk
har också potential för en ökad befolkning.

Planens syfte
Den fördjupade översiktsplanen syftar till att säkerställa en
långsiktig och effektiv markanvändning och ange huvuddragen för
utvecklingen av den framtida fysiska miljön i Länghem. Planen ska
på en strategisk nivå möjliggöra för en bebyggelseutveckling av
ett stationssamhälle där hållbara färdmedel prioriteras, det lokala
näringslivet växer samtidigt som höga natur- och kulturvärden
bevaras.
Den fördjupade översiktsplanen ska ange inriktningen för
den strategiska planeringen, innehålla avvägningar mellan
allmänna intressen samt vara vägledande för efterföljande
planering och beslut. Planen ska bidra till att Länghem får en
befolkningsökning som sker hållbart, genom att lämpliga
platser för fler attraktiva bostäder anges utan att värdefull
jordbruksmark tas i anspråk. Planen ska fungera som underlag
inför fortsatt detaljplanering.

Geografisk avgränsning
Den fördjupade översiktsplanen omfattar ett geografiskt område
beläget ca 15 kilometer nordväst om centralorten Tranemo,
nära gränsen till Svenljunga kommun, och har en total areal på
cirka 260 hektar. Planområdet omfattar Länghems tätort och
är anpassad efter dels naturliga avgränsningar i landskapet
såsom vattendrag och vägar, dels fastighetsgränser och var den
sammanhållna bebyggelsen finns. Den fördjupade översiktsplanen
gränsar inte till någon annan fördjupad översiktsplan utan det
är den kommuntäckande översiktsplanen som tar vid utanför
planområdets gränser.
Karaktäristiskt för Länghem är ortens tillgång och närhet till
rekreativa strukturer i form av stora skogsområden och utblickar
över öppna odlingslandskap. Det levande jordbrukslandskapet
med flertalet gårdsmiljöer samt förekomst av äldre ekar och
lövträd i Länghem med omnejd, har stora värden för både
kulturhistoria och naturvård. Upplevelsevärdet av dessa naturoch kulturmiljöer är både tydligt och kraftfullt, vilket gör det till en
viktig livskvalitet för de boende i Länghem.
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Ett av kommunfullmäktiges satta mål är att kommunen
befolkningsmässigt ska växa med en procent per år fram till
2035. För Länghems del skulle en sådan befolkningstillväxt
innebära att 2 375 personer bor i orten år 2035 och därmed en
befolkningsökning på 475 nya invånare under en 15-årsperiod
(2020–2035).

Om planarbetet
En fördjupning av översiktsplanen

Befolkningsräkning och prognos för Länghem baserat på en befolkningstillväxt på en procent per år. Källa: SCB.

Planeringshorisont och
befolkningstillväxt
Planförslaget med tillhörande markanvändning visar kommunens
viljeriktning för Länghems utveckling fram till år 2035, när en
station med pendeltågsstopp förväntas vara i drift. Planförslaget
omfattar därmed den utveckling som sker i orten före och under
etablering av pendeltågsstoppet.
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Översiktsplanering är kommunens verktyg för att tydliggöra
den långsiktiga viljeinriktningen för hur mark och vatten ska
användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En kommun
kan i vissa fall välja att fördjupa den kommunomfattande
översiktsplanen för olika geografiska delar. Den fördjupade
översiktsplanen för Länghem är en sådan fördjupning, vilket
innebär att den ersätter Översiktsplan för Tranemo, antagen 2010, i de
geografiska delar som denna översiktsplan behandlar.
Motivet till att utarbeta denna fördjupning av översiktsplanen
bottnar i kommunens strävan om ett stationssamhälle i Länghem
och behovet av en strategisk planering för detta. Bristen på
byggklara fastigheter i Länghem gör att fler bostäder på orten
ses som en prioriterad åtgärd. Fördjupningen av översiktsplanen
för Länghem utgår från Översiktsplan för Tranemo och blir en
konkretisering av översiktsplanens mer övergripande strategier
och mål.

Länghem 2035

Efter att en översiktsplan eller en fördjupning av översiktsplanen
har blivit antagen av kommunfullmäktige, kan efterföljande
detaljplaner arbetas fram. Det är i detaljplanerna som
den fördjupade översiktsplanens förslag till mark- och
vattenanvändning utreds och fastställs mer noggrant.
En fördjupad översiktsplan är ett strategiskt styrdokument och
är inte juridiskt bindande, till skillnad från en detaljplan som
reglerar användningen av mark- och vattenområden.

Översiktsplan (ÖP)

Fördjupad ÖP
(FÖP)

Planeringsprocessen
Den fördjupade översiktsplanen befinner sig i ett
granskningsförfarande. Under granskningsskedet ges allmänheten,
myndigheter och andra aktörer möjlighet att inkomna med
synpunkter. Granskningsförfarandet är en del av, den i planoch bygglagen reglerade, planprocessen vid framtagande av
översiktsplaner och syftar till att ge medborgare möjlighet till
insyn och påverkan på planarbetet och därigenom skapa ett så bra
beslutsunderlag som möjligt.
De synpunkter som kommit in under samrådsskedet har Tranemo
kommun svarat och tagit hänsyn till i vidare framtagande av
planen.

Detaljplan (DP)

Bygglov
Den kommuntäckande översiktsplanen är vägledande för detaljplaner
och bygglov. Fördjupade översiktsplaner, som denna, upprättas för de
orter i kommunen där det behövs mer detaljerad vägledning. Den ersätter
översiktsplanen inom orten och gäller vägledande för bygglov och detaljplaner.
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Medborgardialog
För att få en ökad förståelse för Länghems identitet och
karaktärsdrag genomfördes en tidig dialog med allmänhet i
Länghem i från 2016-208 samband med ett workshoptillfälle.
Resultatet från workshoptillfället visar att jordbruksmarken på
orten bidrar till både livskvalitet och välbefinnande. Den beskrivs
vara bidragande till att många väljer att bo kvar eller att vilja
flytta till Länghem. Länghemsborna känner också en trygghet
på orten och det finns en stark gemenskap bland de boende.
Under workshoptillfället belystes vikten av att, i planeringen,
skapa förutsättningar för fler möten mellan Länghemsborna och
därigenom ge möjlighet att knyta nya kontakter samt upprätthålla
den goda gemenskapen på orten.

Ett workshoptillfälle med allmänheten i Länghem ägde rum i december 2018.

Upprättande
av planförslag

Samråd

Bearbetning
av planförslag

Granskning

Justering av
planförslag

Processen för framtagande av den fördjupade översiktsplanen är nu i
granskningsskedet.
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Tidigare ställningstaganden
och beslut
Översiktsplan för Tranemo kommun
I kommunens översiktsplan, antagen 2010, bedöms den redan
naturliga centrumbildningen i Länghem prioriteras och förstärkas
i den fortsatta utvecklingen av samhället. I översiktsplanen föreslås
två verksamhetsområden, ett mindre i norr i direkt anslutning
till samhället och ett betydligt större område söder om samhället
i Tingarör vid riksväg 27. Vidare beskrivs att Länghem saknar
goda förbindelser till kommunens östra delar och väg 157 till
Ulricehamn, väg 1688. Denna sträckning bedöms i översiktsplanen
behöva prioriteras för att öka möjligheterna till arbetspendling
inom kommunen. I översiktsplanen anges även att persontrafiken
på Kust till kustbanan måste utvecklas, då den utgör en viktig
del i regionförstoringen för att underlätta pendling till framför
allt Borås. Det tidigare stationsområdet i Länghem föreslås i
översiktsplanen således bevaras, så att handlingsfriheten finns att i
framtiden åter kunna ta detta i bruk.

Kommunfullmäktiges övergripande mål
År 2019 fattade Kommunfullmäktige i Tranemo fyra övergripande
resultatmål för den kommunala verksamhetens fortsatta arbete.
Dessa fyra mål är:
1. Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten –
Tranemo kommun ska sätta sig in i hur den målgruppen de
arbetar för påverkas av det kommunen gör. Brukare innebär
bland annat elever, medborgare, klienter, äldre, turister, företag
och föreningar.
2. Hållbart samhälle – Tranemo kommun ska bland annat jobba
med att minska engångsartiklar, ha ekologiska livsmedel i
verksamheter, minska verksamheternas klimatpåverkan, ha en
god ekologisk status i vattendrag och sjöar samt trygga brukare.
3. 14 000 invånare 2035 – Tranemo kommun har ett tillväxtmål om
att öka antalet invånare i kommunen och planera mer attraktiv
mark samt marknadsföra kommunen mer i dess helhet. För att
nå målet om 14 000 invånare 2035 behöver invånarantalet öka
med drygt en procent per år.
4. Attraktiv arbetsplats – Få kommunens anställda att
rekommendera andra att jobba på Tranemo kommun samt
jobba för en mindre sjukfrånvaro.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Vision och strategisk plan för Tranemo kommun
Kommunen har tagit fram en vision för år 2035, som innebär
att Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas
av kreativitet och framtidstro. Det hållbara samhället syftar till
att det lokala och förnyelsebara ska vara förstahandsvalet,
där kommunens resurser ska värnas. Det attraktiva samhället
speglas i att kommunen är en naturskön plats på landsbygden
som andas livskvalitet, där goda kommunikationer och en
välutvecklad infrastruktur är en grundförutsättning för att
invånare och näringsliv kan bo och verka i kommunen. Kreativitet
och framtidstro innebär att det engagemang som genomsyrar
kommunen med kreativa invånare, föreningar och företag får
kommunen att utvecklas och blomstra.
Befolkningsutveckling under åren 2000–2020 (Bostadsförsörjningsprogram
Tranemo kommun, 2021).

Bostadsförsörjningsprogram
Kommunen reviderade år 2021 ett bostadsförsörjningsprogram
med syfte att samordna den fysiska utvecklingen och
befolkningstillväxt i enlighet med den kommunövergripande
översiktsplanens inriktning. Riktlinjerna i
bostadsförsörjningsprogrammet anger kommunens mål för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade
insatser för att nå dessa mål samt hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.

Antal färdigställda bostäder i kommunen under åren 2000–2020
(Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun, 2021).
10
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Sedan början av 2000-talet har Tranemo kommun haft en negativ
befolkningsutveckling. År 2013/2014 vändes den negativa trenden
och nu bor cirka 12 000 personer i Tranemo kommun.

Länghem 2035

Bostadsbyggandet i kommunen har under åren 2000–2020 varierat.
Under år 2018 toppades det totala bostadsbyggandet i kommunen
under de senaste åren, då det producerades 31 nya bostäder i
kommunen. Trenden under de senaste åren är att antalet nya
flerbostadshus, jämfört med småhus, har ökat i kommunen.
Om kommunfullmäktiges mål på 14 000 invånare i kommunen
år 2035 ska uppnås från dagens cirka 12 000, behöver kommunen
växa med cirka 2 000 invånare på 15 år. För att förverkliga
detta krävs i snitt 60 nya bostäder per år i kommunen. I
bostadsförsörjningsprogrammet tar kommunen höjd för 70-90 nya
bostäder per år. Detta innebär att det totala bostadsbyggandet i
hela kommunen behöver öka markant under de kommande åren.

I utredningen ingick 35 tätorter som ligger utmed järnvägsnätet
men som ej har en station där tågen stannar. I utredningen föreslås
att Målbild Tåg 2035 på sträckan Borås–Värnamo kompletteras
med mål om nya stationer i Hillared, Länghem och Grimsås.
I Huvudrapport Målbild tåg 2028 – en konkretisering av Målbild 2028
inklusive storregional busstrafik åskådliggörs målsättningen med
fokus på delmål till år 2028. För att det ska vara möjligt med en ny
station i bland annat Länghem krävs tre nya mötesspår på sträckan
Borås–Värnamo som vardera kostar ungefär 100 miljoner kronor.
Förslaget visar på en möjlig etapputbyggnad, förutsatt att ett nytt
mötesspår byggs mellan Borås och Hillared. Som en samlad effekt
bedöms tåget ersätta buss på sträckan Borås–Länghem, vilket
innebär kortare restider för Länghemsborna till och från Borås.

Västtågsutredningen
Målbild tåg 2035 – utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland
antogs 2013. Målet är att tågtrafiken år 2035 ska klara tre gånger så
många resenärer. För att nå målet behöver tågtrafikens utbud ökas,
både avseende turtäthet och i form av infrastruktursatsningar
som dubbelspår och ökat antal stationer. För Kust till kustbanan
som passerar genom Länghem anges bland annat turtäthet och
fordonsval som viktiga åtgärder för att öka antalet resande. För
sträckan Borås–Värnamo är målet 10 dubbelturer per dygn jämfört
med dagens 4 dubbelturer.
Som ett komplement till Målbild Tåg 2035 gav regionfullmäktige
i Västra Götaland kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för nya stationer i de mindre samhällena i Västra
Götaland (Västra Götalandsregionen, 2018a). Västtågsutredningen
antogs av regionfullmäktige 2018-10-19.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Åtgärdsvalsstudie Kust till kustbanan

Åtgärdsvalsstudie väg 27 (Västergärdet och Tingarör)

Kust till kustbanan är i dagsläget en enkelspårig, elektrifierad
och fjärrblockerad järnväg som sträcker sig från Göteborg till
Kalmar och Karlskrona. Banan ingår som en del i det nationella
järnvägsnätet och har därmed en funktion som är större än
endast regional. I Trafikverkets Nationell plan för transportsystemet
2018–2029 pekas Kust till kustbanan ut som ett utredningsobjekt
med avseende på bristande kapacitet, punktlighet och robusthet.
På vissa delar av sträckan är det längre avstånd mellan
mötesstationerna vilket ger en kapacitetsbegränsning även vid
måttlig trafikering. Det gäller främst sträckan Borås–Värnamo, där
Länghem ingår.

Trafikverket avslutade 2019 en åtgärdsvalsstudie för två
korsningspunkter längs riksväg 27 utanför Länghem. Den
ena korsningspunkten är korsningen mellan riksväg 27 och
Ingestorpsvägen (väg 1674), vid Västergärdet, och den andra
korsningen mellan riksväg 27 och väg 1676, vid Tingarör. De två
vägarna utgör in- och utfartsvägar till och från orten, där staten är
väghållare för dem båda. Åtgärdsvalsstudien syftar till att föreslå
åtgärder för att säkerställa en trafiksäkerhet för busstrafiken och
oskyddade trafikanter i de båda korsningarna, utan att försämra
förutsättningarna att resa kollektivt.

Trafikverket har i Kartläggning ÅVS Kust till kustbanan (2020)
formulerat ett antal övergripande mål som omfattar hela
åtgärdsvalsstudien Kust till kustbanan:
• Ökad tillgänglighet som skapar förutsättningar för regional
utveckling i stråket.
• Minskad klimatpåverkan från persontrafik och godstransporter
i stråket.
• Ökad kapacitet på järnvägen för att möjliggöra fler person- och
godstransporter.
• Förbättrad robusthet i järnvägsnätet som medger god
återställningsförmåga samt alternativa transportvägar.
• Fortsatt god punktlighet i stråket.
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Tranemo kommun har kommit fram till att Åtgärdsvalsstudien
för väg 27 (västergärdet och Tingarör) inte berör
avgränsningsområdet (se s. 4) för den fördjupade översiktsplanen
i Länghem. Däremot påverkar vidare arbetet för mötesseparerad
landsväg utvecklingen av Länghem.
Tranemo kommun arbetar aktivt för att minimera anslutningar
till riksväg 27. Detta i syfte att få till en god framkomlighet på
riksväg 27 i och med en framtida 2+1 väg. Trafikverket och
Tranemo kommun delar uppfattning om att i en framtid stänga
anslutningen mellan Ingestorpsvägen och riksväg 27. Det finns
en politisk viljeinriktning i kommunen om att verka för att stänga
anslutningen av Ingestorpsvägen (väg 1674) med riksväg 27 när
väg 1674 anslutits till väg 1676.

Länghem 2035

Enligt uppgifter från Trafikverkets nationella vägdatabas
transporteras det dagligen närmare 500 fordon på Ingestorpsvägen.
En siffra som sannolikt skulle öka med ett nytt bostadsområde
vid Ingsvallen. Genom centrum, på Boråsvägen, går idag drygt
900 fordon per dag medan Väg 1685 har en dygnstrafikmängd på
cirka 1 300 fordon. Staten är ansvarig väghållare för samtliga vägar
som det på kartan redovisas årsdygnstrafik för. Ett av ÅVS:ens
åtgärdsförslag är att Ingestorpsvägen (väg 1674) övergår till enskilt
eller kommunalt väghållarskap.

Detaljplaner
Detaljplaner är juridiskt bindande och bestämmer hur marken
ska användas för exempelvis bostäder, industrier och kontor.
Det är endast kommunen som får fatta beslut om att anta en
detaljplan. Det är av stor vikt att kommunen verkar för att det
finns en planeringsberedskap och planlagd mark för bostäder
som i sin tur kan följa upp kommunens målsättning om en önskad
befolkningstillväxt.

Årsdygnstrafik på vägnätet i Länghem (Källa: Trafikverket).

Länghem berörs av ett 30-tal gällande detaljplaner
(byggnadsplaner och avstyckningsplaner) av varierad ålder
och kvalitet. Det finns få obebyggda tomter för både småhus
och flerbostadshus och det råder en efterfrågan på båda dessa
boendetyper på orten.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Gamla stationshuset, uppförd år 1904.
14
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Övergripande strategi för ortsutveckling

Omvärldstrender, ortstruktur och regional utveckling
I Västra Götalandsregionens Nulägesbild – befintliga strukturer
i Västra Götaland (2018b) beskrivs de tre särskilt viktiga
omvärldstrender som kommer att påverka utvecklingen i Västra
Götaland - globalisering, urbanisering och digitalisering.
Globaliseringen bedöms påverka den allmänna synen på
tillgänglighet och ökar kraven på möjligheter till mänsklig
rörlighet inom och mellan regioner. I takt med en ökad
tillgänglighet blir det särskilt viktigt för kommuner att attrahera
invånare och företagande genom befästa en identitet för orten.
I Länghems fall blir det naturnära läget kombinerat med goda
kommunikationer och serviceutbud attraktiva attribut som många
idag söker sig till i val av bostads- och arbetsort.

Med en ökad digitalisering blir troligen de fysiska mötesplatserna
allt mer viktigare och att det offentliga rummet erbjuder mänskliga
möten och interaktion. Länghems gröna och rekreativa profil blir
här en fördel i jämförelse med övriga orter i regionen. Dessa utgör
värdefulla fysiska miljöer och blir en viktig kontrast i förhållandet
till en ökad digitalisering.
Urbaniseringen karaktäriseras av flöden till städer och regioner
med expanderande kunskaps- och servicesektorer. Länghem
behöver, i en sådan utveckling, skapa ytterligare plats för
verksamheter, bostäder och kommunikationsmöjligheter. På så
vis kan orten utvecklas i den regionala tätortsstrukturen med
infrastruktur som skapar funktionella samband mellan orter och
städer inom regionen.

Digitaliseringen ger uttryck för det ökade inslaget av informationsoch kommunikationsteknik i samhället.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Västra Götalandsregionen har i rapporten Västra Götalands
funktionella geografi (2016) beskrivit tätorters roll i kunskaps-/
tjänstesamhället. Rapporten beskriver begreppet flerkärnig
ortstruktur, vilket innebär att flera geografiskt närbelägna
tätorter länkas samman med ett gemensamt transportsystem för
gods- och persontrafik. Detta gör att tätorterna kan dra nytta av
närheten till varandra och ett större utbud av arbetsplatser och
boendemöjligheter kan uppnås. Länghem kan således beskrivas
ingå ett nätverk av städer och orter, där ett välutvecklat och
tillgängligt transportsystem avgör hur väl orten integrerar med
övriga orter och städer i nätverket. Tillgänglighetsfaktorn beskrivs
i rapporten som en viktig förutsättning för att den flerkärniga
boendestrukturen i Sjuhäradsregionen ska kunna utvecklas.
Med fler bostäder och verksamheter koncentrerade till stråkens
noder förbättras förutsättningarna för en mer attraktiv och
konkurrenskraftig kollektivtrafik.

Stationsnära utveckling
Järnvägar och järnvägsstationer har historiskt haft en stor
betydelse för kommunikationer och välstånd, inte bara i Sverige,
utan även globalt. En järnvägsstation fyller en viktig funktion i ett
regionalt kommunikationssystem och kan på många sätt vara helt
avgörande för orters och regioners utveckling och dess koppling
till övriga tätorter och omgivande landsbygd.
En mer koncentrerad täthet kring stationsområdet ger också
andra mervärden i form av minskade kostnader för nya
väginvesteringar och bevarande av värdefulla rekreationsområden
och jordbruksmarker kring ett stationssamhälle. Rapporten
beskriver även hur omfattande förtätning inom nära avstånd från
stationerna i relativt glesa och små stationssamhällen längs en
järnväg potentiellt kan skapa underlag för ökade investeringar
i kollektivtrafik och därmed bättre förbindelser till övriga
regiondelar med pendeltåg.
Det internationella forskningscentret Mistra Urban Futures
har, tillsammans med ett flertal andra aktörer, drivit
forskningsprojektet Det urbana stationssamhället – vägen mot ett
resurssnålt resande (2020), om stationsnära ortsutveckling för
kommuner inom västra götalandsregionen. I rapporten beskrivs
hur täthet i allmänhet och förtätning kring ett stationsområde i
synnerhet, är den rumsliga aspekt som har störst betydelse för att
gynna hållbar mobilitet.
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Ett stationsområdes struktur och utformning sätter prägel på den
rumsliga utvecklingen och kan i hög grad komma att påverka
platsidentiteten. Identitet är viktigt för en plats utveckling och
attraktivitet, oavsett befintlig eller ny station. Det är av stor
betydelse att identifiera och arbeta med de unika kvaliteter som
finns på en ort.

Ekonomisk hållbarhet

Mindre orter kan utvecklas på ett positivt sätt till följd av
stationsetablering, men för att detta ska kunna uppnås behövs en
balanserad fördelning mellan bebyggt och obebyggt. Det handlar
då om hur täthet skapas med hänsyn till befintliga natur- och
kulturvärden samt funktionsblandning. Det är också av betydelse
att det inte endast är stationsområdet som förtätas. Utveckling av
stråk till och från stationen kan ge möjligheter till att skapa bättre
underlag för en station och förbättrad tillgänglighet för fler boende
och arbetande i fler delar av en mindre ort.

Ekologisk hållbarhet

Hållbarhetsperspektiv
I Vision och Strategisk plan för Tranemo kommun, fastställd 2020,
beskrivs hur kommunens arbete ska präglas av ett förhållningssätt
som skapar förutsättningar för ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet. För att nå en hållbar utveckling krävs ett
helhetstänkande där ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter
vägs samman på ett balanserat sätt. De tre hållbarhetsperspektiven
ska beaktas vid all planering i kommunen och genomsyra samtliga
politiska beslut.

En ekonomisk hållbarhet kännetecknas av en god hushållning
av de skattemedel och resurser som finns tillgängliga. Grunden
i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk
tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa.

Det finns ett övergripande lokalt miljömål framtaget om att
kommunen ska kännetecknas av god miljö och ett hållbart
samhälle i alla avseenden, vilket har sin utgångspunkt i en
ekologisk hållbarhetssyn. Kommunen följer de nationella och
regionala miljömål som syftar till att upprätthålla förutsättningar
för människors goda hälsa och en långsiktigt hållbar miljö. Ett
framgångsrikt miljö- och klimatarbete kräver att miljöfrågorna
hanteras på alla nivåer i kommunen, där den kommunala
styrningen och planeringen kännetecknas av en ekologisk
hållbarhet.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är, enligt Folkhälsomyndighetens
definition, ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever
ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader och där
människors lika värde står i centrum. Alla medborgare ska ha
möjlighet till insyn och påverkan oavsett social tillhörighet, etnisk
bakgrund, kön eller ålder och andra förutsättningar. Sedan år 2020
är även Barnkonventionen instiftad i svensk lag, vilket innebär att
barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar
som görs i den fysiska planeringens beslutsprocesser.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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För att säkerställa en social hållbarhet i kommunen har
den strategiska planen särskilt listat folkhälsa, inkludering,
jämställdhet, inflytande och delaktighet som viktiga parametrar för
kommunen att arbeta vidare med.

Agenda 2030
År 2015 antog FN:s generalförsamling den gemensamt uttalade
Agenda 2030 som inrymmer globala målen för hållbar utveckling.
Agendan innebär att samtliga medlemsländer i FN fram till år 2030
ska sträva efter 17 globala mål för hållbar utveckling.
Begreppet hållbar utveckling kännetecknas av att dagens
behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov och bygger på de tre
dimensionera ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
I arbetet med Sveriges implementering av Agenda 2030 och
FN:s 17 globala hållbarhetsmål läggs stor vikt vid den lokala och
regionala nivåns betydelse. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet
i Tranemo kommun är att genom lokala insatser bidra både till en
hållbar utveckling i kommunen och det nationella åtagandet om att
uppnå de globala målen.

Ekologiska villkor, ekonomiska medel och sociala mål.
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Särskilt bedöms mål nummer 11 ”Hållbara städer och
samhällen”, vara särskilt aktuellt för arbetet med den fördjupade
översiktsplanen. Målet innebär att städer och bosättningar ska
vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Detta
omfattar ett hållbart byggande och planering av ekonomiskt
överkomliga bostäder, tillgång till offentliga platser, tillgängliga
hållbara transportsystem med mera. Genom en strategisk fysisk
planering och medveten utformning av den byggda miljön,
kan kommunen skapa förutsättningar som bidrar till en hållbar
utveckling.

Länghem 2035

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Stationsparken.
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Utvecklingsinriktning
Detta kapitel beskriver övergripande funktionella samband avseende tre grundläggande
strukturer i den fysiska planeringen i form av bebyggelse och mötesplatser, kommunikationer
och infrastruktur samt natur, friluftsliv och rekreation.

Bebyggelse och mötesplatser

Stationsnärhetsprincipen bör tillämpas, vilket innebär att ny
bebyggelse ska orienteras till lägen nära järnvägsstationen.

Strategisk inriktning
Utvecklingsinriktningen för bebyggelsestrukturen är att Länghem
rent geografiskt ska bli mer sammanhängande och inte riskera att
glesas ut i separerade bebyggelseöar. En utspridd ort ger upphov
till stora avstånd mellan viktiga vardagsfunktioner vilket ger ett
sämre underlag till lokalt näringsliv, service och kollektivtrafik.
Det genererar dessutom ett större behov av resor med bil, vilket
påverkar den samlade trafikbelastningen.

Mål för planeringen:
• Ny bebyggelse ska samspela med sin omgivning
• Allmänna mötesplatser ska vara tillgängliga för alla
• Sammanlänka och förbättra kopplingarna mellan ortens olika
delar

Principen är att ny bebyggelse tillkommer genom förtätning, där
orten växer inifrån och ut, där tillkommande utbyggnadsområden
lokaliseras inom eller i direkt anslutning till befintlig
bebyggelsestruktur. Förbindelsen mellan ortens målpunkter
och viktiga offentliga mötesplatser föreslås förbättras genom att
barriärer byggs bort och bebyggelsen förtätas.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Den värdefulla jordbruksmarken i Länghem är mycket viktig och
väger i flera fall tyngre än explotoatering av bostadsbebyggelse.
Bebyggelseutvecklingen i Länghem koncentreras kring det
nya stationsområdet och inom en radie på 1 000 meter från
stationsområdet, vilket skapar förutsättningar för fler att gå eller
cykla till stationen och centrumområdet.
Bebyggelseutvecklingen i Länghem bör även präglas av att
befintliga bebyggelseöar i ortens utkanter förtätas för att
åstadkomma en enhetlig och mer samlad bebyggelsestruktur.
Med tillämpning av en stationsnärhetsprincip får handel,
service och verksamheter i det stationsnära läget ett större
upptagningsområde då tillgängligheten till dessa funktioner
ökar. Stationsnärhetsprincipen med en koncentrerad täthet kring
stationsområdet, bedöms skapa ytterligare mervärden i form av
exempelvis minskade kostnader för nya väginvesteringar och
bevarande av värdefulla rekreationsområden.

Mer bebyggelse i stations- och centrumområdena och längs
kollektivtrafikstråk kommer att underlätta vardagen för
Länghemsborna genom att ortens målpunkter enkelt kan nås med
hållbara transporter. Den nya bebyggelsen bidrar också till en
tydligare kvartersstruktur.
Ny bebyggelse ska ge mervärde till befintlig bebyggelse, genom
exempelvis annan upplåtelseform eller bebyggelsekaraktär. Detta
kan skapa möjligheter till ett varierat boende i Länghem.
Att fler människor ges möjlighet att bo i Länghem, skapar ett större
underlag för ett bredare serviceutbud, mer funktioner och fler
kvaliteter som kan tillföra orten.
Ny bebyggelse längs Boråsvägen kan förändra vägens karaktär
från genomfartsled till en tryggare och mer levande gata, samtidigt
bör exploatering ske i en sådan grad att de gröna inslagen samt
värdefull åker- och jordbruksmark inte riskerar att gå förlorade.

Ny bebyggelse längs Boråsvägen kan förändra vägens karaktär från genomfartsled till en tryggare och mer levande gata,
samtidigt bör exploatering ske i en sådan grad att de gröna inslagen inte riskerar att gå förlorade.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Bostadsutveckling
Utvecklingen av bostäder i Länghem utgår från idén om dels en
centrumnära bostadsutveckling med högre exploatering, dels en
bostadsutveckling och förtätning i de yttre närområdena.
Kompletteringar inom befintliga bebyggelseområden ska
eftersträva tillförande av nya kvaliteter och ett breddat
bostadsutbud, samtidigt som komplettering behöver ta hänsyn
till befintlig bebyggelsekaraktär. Länghem som helhet ska kunna
erbjuda ett varierat bostadsutbud som möjliggör ett boende för alla
målgrupper.

Exempel på tät radhusbebyggelse i Ullstämma, Linköping.
Foto: Söderköpings kommun

För Länghems del innebär en ökad befolkningsutveckling, enligt
kommunfullmäktiges önskan, att cirka 200 nya bostäder behövs till
2035.
Det är viktigt att en variation i bostadsutbudet inom kommunen
som helhet vägs in när orten utvecklas. Genom att planera för
fler flerbostadshus bedöms ett effektivt markutnyttjande kunna
åstadkommas och att det totala bostadsutbudet breddas jämfört
med idag. För att skapa en mer jämnare fördelning mellan småhus
och flerbostadshus samt ge fler möjlighet att få äga sitt boende, bör
kommunen sträva efter att öka produktionen av bostadsrätter.

Exempel på mindre
flerbostadshus
Gävlestrand, Gävle.
Foto: Metria AB
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Exploatering av flerbostadshus föreslås i kollektivtrafiknära
attraktiva lägen och bör således lokaliseras till stationsområdet.
I det centrumnära läget föreslås ny flerbostadsbebyggelse runt
tre till fem våningar, för att i utkanten av orten bli något lägre,
huvudsakligen radhus i två till tre våningar.

Länghem 2035

Centrumutveckling och handel

Offentlig service

Med ett nytt stationsområde finns en stor potential för
centrumutveckling och ett levande centrumområde i Länghem.
Inom den centrala urbana zonen, med ett kort avstånd till
stationen, ska en ny sammanhängande bebyggelsestruktur skapas
där förtätning med högre exploateringsgrad prioriteras. Samtidigt
är det viktigt att värna om småskaligheten och samspelet med
övrig bebyggelsestruktur.

Tranemo kommun ska verka för att det finns boenden för alla
i livets olika skeenden vilket även innefattar äldreomsorg och
vårdboenden. När det gäller den offentliga servicen så ska den
vara jämlik och finnas nära till hands.

Länghems centrum har potential att utvecklas till ett blandat
småstadscentrum med både bostäder, serviceutbud, restauranger,
verksamheter och småskalig handel. Med fler samlade
funktioner skapas förutsättningar till att ortens centrum utgör en
inkluderande mötesplats för ortens invånare och besökare.
Den nya bebyggelsen i centrala Länghem föreslås kunna variera
mellan tre till fem våningar. I omgestaltningen av centrumområdet
spelar gator och torg en stor roll. De bidrar till social interaktion
och sätter på så vis prägel på områdets karaktär. Genom att
placera de nya byggnaderna längs tydligt definierade gaturum
kan en stadsmässig karaktär för centrumområdet skapas.
Verksamhetslokaler i bottenvåningar bör eftersträvas längs
Boråsvägen som utgör ett större stråk, med syfte att skapa levande
gaturum.
Centrum föreslås utvecklas med en ny blandad bebyggelse,
där bostäder och olika funktioner såsom service, kontor och
mötesplatser i centrala Länghem ska bidra till en attraktiv
förtätning. En funktionsblandning bör eftersträvas, vilket skapar
liv och rörelse under större delen av dygnet.

Skola
En skola i en nationell toppklass är redan i dag ett väl etablerat
mål. En skola för alla möjliggör att vi säkerställer att våra barn får
en bra start i livet oavsett socioekonomiska förutsättningar. En
skola i nationell toppklass ökar också människor chans till en god
etablering på arbetsmarknaden.
Alla tre hållbarhetsaspekterna ska genomsyra skolans arbete. Med
engagemang, omsorg och tid för varje barn bygger vi ett socialt och
ekonomiskt hållbart samhälle. I skola, förskola och barnomsorg
ska utanförskap motverkas och barnen ges förutsättningar för
en trygg och utvecklande uppväxt. En röd tråd av framtidstro
ska följa barnet i förskola, skola och fritidsverksamhet. Att lära
under hela livet är en självklarhet. Eleverna ska ges möjlighet till
entreprenörskap och kreativt skapande. Verksamheten i skolan
ska utgå från barn och ungas individuella behov och innebära
möjligheter till fortsatta studier. Verksamheten ska ständigt sträva
mot att barn och unga ska erbjudas en lärmiljö som är i pedagogisk
framkant avseende såväl personal, lokaler som modern teknik
I Tranemos förskolor och skolor blir barn och elever sedda och
verksamheten är tillgänglig för alla barn/elever i en inkluderande
lärmiljö.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Vård och omsorg
Den kommunala verksamheten omfattar individ- och
familjeomsorg, verksamhet för funktionsnedsättning och socialt
stöd, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.
När det gäller vård- och omsorg så ska individens rätt till
inflytande och självbestämmande garanteras. Vardagen ska
kännetecknas av att skapa en meningsfull vardag. Förebyggande
arbete där individens styrkor och möjligheter tas tillvara och
utvecklas för ett självständigt liv är en viktig uppgift för att
komplettera det direkta omhändertagande i de kommunala
verksamheterna.
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Ett välfungerande och expansivt näringsliv är en
grundförutsättning för allmänt välstånd och utveckling. I samband
med att Länghem växer ska även fler företag kunna etablera sig
på orten. Tillgång till olika typer av service, verksamheter och
näringsliv är viktigt för Länghems utveckling och attraktivitet.
Ambitionen är att Länghem ska kunna erbjuda god service
och verksamheter för bland annat handel, för att underlätta
för människors vardag. Störande verksamheter i anslutning
till bostäder bör inte ersättas med nya om befintlig verksamhet
upphör.

För att lyckas att ge det stöd och den hjälp, omsorg och vård som
våra kommuninvånare har behov av är samverkan mellan olika
aktörer kring den enskilde central. En utvecklad samverkan med
andra verksamheter, vårdgivare, myndigheter, anhöriga och
organisationer, ska ge förutsättningar för möjlighet till ett gott liv.

Det befintliga industriområdet i Furulund föreslås göras om till
bostadsområde i de nordvästra delarna, med tanke på närheten
till stationsområdet. Befintliga verksamheter föreslås bibehållas
då de är betydande för orten och kommunen. Ytterligare
industriverksamhet inom den fördjupade översiktsplanen i
Länghem planeras inte eftersom kommunens ambition är att på
sikt anlägga ett större verksamhetsområde närmare väg 27.

Näringsliv

Mötesplatser

Näringslivet har stor betydelse för att skapa en levande ort och
ge möjlighet till sysselsättning för samhällets invånare men även
locka till inflyttning. Länghem har flera betydande och viktiga
verksamheter inom näringslivet. Det lokala näringslivet på orten
ska kunna dra fördel av goda pendlingsmöjligheter i ett centralt
strategiskt läge. Längs utpekat huvudstråk för kollektivtrafik
bör lokaler i bottenvåningar, för icke störande verksamheter,
eftersträvas. Nyetableringar inom industri av störande karaktär så
som buller bedöms inte som lämpligt inom centralorten.

I samband med förtätning av orten är det särskilt angeläget att
investera i de mjuka värdena i det offentliga rummet, såsom
livet mellan byggnaderna, lekplatser, mötes¬platser med mera. I
skapandet av en funktionsintegrerad ort, behöver antalet allmänna
mötesplatser öka i Länghem och de ska upplevas som trygga,
inbjudande, trivsamma samt inkluderande.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Med ett ökat invånarantal på sikt behövs en utbyggnad av
lekplatsytor. Lekplatser är en viktig mötesplats, där barn och
unga får ta plats. Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och
platsen där förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa
och fysiska förmåga. Olika typer av lekplatser behöver utvecklas
utifrån behov och förutsättningar på platsen. Exempelvis kan
större lekplatser utvecklas ihop med parker eller torg. Skogsnära
natur kan fortsätta utvecklas både för spontanidrott, motion och
lek.
Kultur och fritid
Kultur- och föreningslivet har stor betydelse för oss människor
och Tranemo kommun ska bidra till ett kultur- och föreningsutbud
som präglas av gemenskap, tillgänglighet och mångfald.
Kultur- och föreningsliv är en ingrediens i tillväxtarbetet och ska
vara en del i planeringen av hur vår kommun ska se ut och vilket
samhällsklimat vi vill ha.
Kultur- och föreningsliv är en viktig faktor för gemenskap,
inkludering, trygghet och trivsel. För integration av nyanlända har
kultur och föreningsliv en central roll. Det handlar om hur det ser
ut runt omkring oss, hur vi uttrycker oss och blir lyssnade på och
var vi kan mötas.
Tranemo kommun ska tillvarata och verka för kommuninvånarnas
behov av kultur och fritidsaktiviteter. Genom att kunna erbjuda
ett innehållsrikt kultur- och fritidsutbud skapas möjligheter till ett
mer attraktivt samhälle. Aktiviteterna bidrar till samhörighet och
fungerar inkluderande då det uppmuntrar till möten mellan olika
samhällsgrupper.

Exempel dagvattendamm som mötesplats i Södra Ekkällan, Linköping.
Foto: Söderköpings kommun
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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För att uppnå det behöver kommunen ta tillvara
kommuninvånarnas behov i redan befintliga områden men
också i utbyggnadsområden. Det sker genom att säkra befintliga
markområden för rekreation, motion och lek och utveckla dessa
samtidigt som ny mark säkras i utbyggnadsområden.
Det är av stor vikt att kunna nyttja samhällets resurser så
effektivt som möjligt och kommunen ska därför verka för att
samutnyttjande av lokaler, exempelvis att en idrottshall kan
fungera som mötesplats för olika föreningar.
Nära kommuninvånarnas hem bör det finnas ytor för
spontanidrott medan det på andra platser bör finnas mer
anordnade platser och anläggningar.
Stadskärnan och områdena kring det nya resecentrumet blir en
viktig kärna för kultur. Kulturen är en viktig aspekt för att skapa
möten och den kreativa delen av kulturen kan harmoniseras med
målen om att skapa samutnyttjande av lokaler.
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Turism och besöksnäring
För kommunen är markfrågan central när de gäller turismens
utveckling. Genom att utveckla turismen bedöms även
anläggningar och besöksmål få en högre kvalitet. Utvecklingen
bör ske i tillsammans med de naturliga resurserna och den kultur
som redan existerar. Det bedöms skapa ökad attraktivitet, ökad
sysselsättning och kan leda till ökat företagande. Om det är en
attraktiv ort att bo i kan det ofta utgöra en attraktiv ort att besöka.
För att lyckas är samutnyttjande och samverkan viktiga
stöttepelare. Det kan innebära att kunna erbjuda paketlösningar
och erbjudanden som är unika genom att upplevelser kombineras.
Det kan handla om övernattning med upplevelser och mat,
uthyrning av stuga kombinerat med möjlighet till vandring, fiske
och cykling med god skyltning till kulturarv, serveringsställen och
service längs vägen.
Tranemo kommun verkar för att synliggöra och marknadsföra
kommunens besöksnäring, det kan också innebära att arbeta med
exempelvis digitala verktyg och innovationer för att öka turismen
och besöksnäringen.

Länghem 2035

Kommunikationer och
infrastruktur
Strategisk inriktning
Kommunikation/infrastruktur är viktigt för kommunens
utveckling utifrån alla tre hållbarhetsperspektiven. Både vägar och
järnvägar, samt kollektivtrafik är grundläggande förutsättningar
för att kunna bo eller verka i Tranemo kommun, både för företag
och privatpersoner. Möjlighet för ökat kollektivt resande ökar inte
enbart privatpersoners möjlighet att leva i kommunen, det skapar
även förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle. Fiber är
en grundläggande förutsättning för att säkerställa kommunens
plats i det digitala samhället och för att kunna bo, verka och leva i
kommunens samtliga delar.
Mål för planeringen:
• Öka andelen hållbara resor
• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer
• Fossilbränslefri kommun

Gång- och cykelvägnät
Då kommunen prioriterar nybyggnation av bostäder i anslutning
till kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägar så är det av stor
vikt att gång- och cykelvägnätet fortsätter att utvecklas.
För att befolkningen ska välja att gå och cykla framför att ta bilen
krävs att gång- och cykelvägnätet har en god funktion. För att
uppnå en god funktion krävs följande åtgärder:
• De stråk som idag finns för gående och cyklister ska
knytas ihop för att skapa ett smidigt sätt att röra sig mellan
målpunkter. Vid målpunkter som hållplatser för kollektivtrafik
och invid kommersiella verksamheter bör det finnas
cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.
• Det ska upplevas lätt och tryggt att förflytta sig. Det ska finnas
en tydlig prioritetsordning av olika trafikslag och en god
orientering genom skyltning. Gång- och cykelvägar ska ha god
belysning, drift och skötsel. Gång- och cykelvägar ska vara
tydligt definierade och vara av tillräcklig bredd.
• Barns möjlighet att gå och cykla till målpunkter så som skolor,
förskolor och idrottshallar ska prioriteras. Barns skolväg och
väg till aktiviteter ska uppfylla kriterier för säker skolväg.
Lämningszoner bör vara separerade, och placerade på lämpliga
avstånd, från gång- och cykelvägar.
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Kollektivtrafiknät
Att ett resecentrum tillskapas i Länghem är en prioriterad fråga
för Tranemo kommun. Ett nytt resecentrum kommer att bidra till
en positiv utveckling av både Länghem och kommunen i stort.
Genom att möjliggöra tågpendling minskar klimatpåverkan
då fler väljer tåg före bil. Det skapas också goda möjligheter
att effektivisera och reducera busstrafiken, vilket ger god
trafikekonomi.
Resecentrumet ska underlätta för byte mellan trafikslag såsom tåg,
buss, bil och cykel. Kollektivtrafiken stärks av möjlighet att kunna
parkera nära resecentrum då det möjliggör för invånare på lite
längre avstånd från resecentrumet att välja tåget.
Resecentrum utgör en viktig nod för invånarnas möjlighet att
resa både inom kommunen och inom regionen. Resandet med
kollektivtrafik främjas också genom att hållplatser placeras
strategisk nära där människor bor och andra målpunkter. En
busslinje med lokala stopp i Länghem med regelbunden trafik
minskar behovet av att använda bilen inom Länghem tätort.
Vid avstängning av korsning Västergärdet (Ingestorpsvägen)
kommer busstrafiken endast att trafikera Länghem in och ut via
Tingarör (väg 1676). För att möjliggöra att samtliga busslinjer kan
köra både in till och ut från Länghem via korsningen vid Tingarör
behövs en vändplats inne i centrala Länghem.
I Åtgärdsvalsstudien för väg 27 Västergärdet-Tingarör beskrivs
vändslingan placeras vid hållplats Oxelvägen, som ligger i
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anslutning till idrottsplatsen, så att busslinjerna kan fånga upp
så många resenärer som möjligt, utan att restiden blir för lång.
Busshållplatsen ska tillgänglighetsanpassas och det ska finnas
cykelparkering i anslutning till hållplatsen för att främja pendling.
En definitiv placering bör utredas tillsammans mellan kommunen
och Västtrafik.

Biltrafiknät
Även om ambitionen att minska klimatpåverkan finns kommer
bilen under överskådlig framtid att vara ett viktigt färdmedel, inte
minst för den som bor utanför Sveriges stadskärnor. Biltrafiken
har dock under många år varit det prioriterade trafikslaget och
våra samhällen är uppbyggda för att vara framkomliga med bil.
För att möjliggöra en omställning till andra trafikslag är det därför
viktigt att hållbara trafikslag får en högre prioritet. Bland annat
bör biltrafiknätet vara utformat för att skapa låga hastigheter och
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter inom Länghem tätort.
I samband med att om Ingestorpsvägen i framtiden stängs av för
anslutning mot riksväg 27, så kommer biltrafiken huvudsakligen
att gå via 1676. En ny förbindelse mellan Ingestorpsvägen och väg
1676 bedöms kunna avlasta trafiken genom centrala Länghem.

Teknisk försörjning
Tranemo kommun ska eftersträva att främja tekniska system som
är utformade utifrån kretslopp. Det innebär att systemen ska ha sin
utgångspunkt i naturliga flöden och kretslopp och samtidigt nyttja
ekosystemtjänster.
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Det ska eftersträvas minskad klimatpåverkan och påverkan på
ekosystem samt att de tekniska lösningar som genomförs ska vara
hållbara över tid och kunna möta upp klimatförändringar.
Energi
En utgångspunkt för den fysiska planeringen i Tranemo
kommun ska vara minimerad negativ miljöpåverkan och effektiv
energianvändning.
Att verka för, en i så hög grad som möjligt, energieffektiv
samhällsutveckling vid nyproduktion, ombyggnad och renovering
bör eftersträvas.
Vatten och avlopp
I Tranemo kommuns riktlinjer för vatten och avlopp framgår att
anslutna abonnenter inom den allmänna Va-anläggningen ska
ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.
Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha ett fullgott
och aktuellt vattenskydd som säkerställer råvattenkvalitet och
kvantitet Framtida vattenbehov samt förväntade förändringar
i vattentillgång och vattenkvalitet ska ligga till grund för beslut
om vattenförsörjningens utveckling. Kommunen ska som ett
led i trygg och säker dricksvattenförsörjning verka för att alla
allmänna vattentäkter har gällande vattendomar. Inom allmänt
VA-område ska tillgång till reservvattenförsörjning, motsvarande
normalbehovet eftersträvas för alla abonnenter, exklusive
industrin.
Allt spillvatten ska ha fullgod rening i känsliga områden som vid
sjöar, vattendrag och vattenskyddsområden där högre krav ställs.

Inom allmänt VA-område ska över tid mängden tillskottsvatten i
spillvattenledningar minimeras.
Vatten- och avloppsvattenhanteringen ska lyftas fram i
samhällsplaneringen med beaktande av hälsa, miljöbelastning
och klimatförändringar. Det innebär att även dagvattenfrågan
belyses tidigt i planprocessen eller i utredningsskedet. En hållbar
dagvattenhantering kan ske genom att skapa lösningar som i så
hög grad som möjligt liknar den lösningen som naturen har för
dagvattnet. Genom öppna och naturliga lösningar ökas kontrollen
att kunna hantera såväl föroreningar som variationer i flöden över
tid. Andra tillvägagångssätt är permeabla ytor där vatten tillåts
infiltreras eller avledas till öppna diken istället för slutna ledningar
och kulvertar. Andra alternativ kan vara att planera för ytor som
tål och kan tillåtas översvämmas under vissa perioder. För att
uppnå en långsiktig och hållbar dagvattenhantering är det viktigt
att den mark som behövs för att kunna genomföra åtgärder avsätts
och att ansvar kring planering och drift tydliggörs.
Centralt för vilken lösning som är lämplig på vilken plats ska
styras av:
• Platsens förutsättningar
• Vilka ytor som finns att avsätta
• Föroreningsgraden i dagvattnet
• Känsligheten hos recipienten/ miljökvalitetsnormer
• Platsens möjlighet att synliggöra vattnen som en resurs att
hushålla med

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Avgränsning för vattenskyddsområdet avseende Länghem vattentäkt.
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Tranemo kommun ska verka för samlade större anläggningar.
Arbetet ska genomsyras konsekvent genom hela plan- och
genomförandeprocessen från översiktsplan till lovgivning och
tillsyn. Utanför allmänt verksamhetsområde faller ansvaret på
ägaren av den ytan som dagvattnet kommer från, till exempel
väghållaren eller fastighetsägaren. (lokalt omhändertagande av
dagvatten).
I planområdet planeras för en anlagd våtmark (läs mer på 4.5
Delområden) för att omhänderta större mängder dagvatten,
men också bidra till biologisk mångfald och att planera på ett
hållbart sätt. Genom att leda vatten till våtmarken finns en yta som
tillåts variera i vattenflöden över tid. Att skapa ett filter med så
mycket växtlighet som möjligt genom planteringar så som både
undervattens- och övervattensväxter bidrar till en effektiv och
naturlig reningsprocess av dagvatten.
Principen för att hantera dagvatten är att i första hand behandla
och omhänderta dagvatten lokalt, genom rening, fördröjning
och infiltration. I andra hand avleds vattnet till annan plats
för eventuell rening och flödesutjämning. I sista hand avleds
återstående vatten kontrollerat till ett vattendrag.
Vid ny exploatering ska det eftersträvas att området inte släpper
ifrån sig mer dagvatten än vad det gjorde som oexploaterat.

Avfallshantering
Att minska avfallet, öka utsorteringen av farligt avfall samt öka
återvinningen är prioriterade åtgärder.
Vid upprättande av nya detaljplaner ska det redovisas hur
områdets avfall ska tas omhand. Det ska framgå var det finns
eller planeras återvinningsstationer och anvisade platser ska vara
tillgängliga för transportfordon. Erforderliga ytor enligt gällande
kommunala riktlinjer ska tillämpas vid planering.
Närmaste återvinningsstation i Länghem finns på Palmgatan vid
brandstationen. För återvinningsstationerna och insamlingen
av papper, plast, well, metall, glas och tidningar ansvarar
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.
Kommunen arrangerar insamlingsturer enligt tidtabell för
medborgare som inte har möjlighet att själva köra elektronik, kyl/
frys, grovavfall med mera till återvinningscentralen. För farligare
avfall så som spillolja, lösningsmedel, bekämpningsmedel med
mera finns en uppsamlande miljöbil.
Informationsteknik (IT)
Fiber är en grundläggande förutsättning för att säkerställa
kommunens plats i det digitala samhället för att kunna bo, verka
och leva i kommunens samtliga delar. Samordning är ett viktigt
begrepp när det gäller teknisk försörjning och innebär i detta
fall att nedgrävning av fiberkablar alltid ska beaktas vid andra
grävningar. Det kan till exempel vara grävningar för vatten och
avlopp, fjärrvärme och el.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Mobiltelemaster och antenner
Vid etablering av nya mobiltelemaster ska liten fysisk
miljöpåverkan vara en utgångspunkt. Hur mobilmaster utformas
och var de placeras ska ske med hänsyn till restriktioner för
höjder samt landskapsbild. I första hand ska antenner placeras
på redan befintliga höga byggnader eller anläggningar så som
infrastrukturanläggningar, belysningsstolpar eller kraftledningar.
En samlokalisering och samordning mellan operatörer är viktigt.

Natur, friluftsliv och rekreation

Kommunens mark ska kunna erbjuda plats för friluftsområden,
parker och lekplatser men samtidigt förse oss med
ekosystemtjänster som biologisk mångfald, luftrening och
skönhetsupplevelser.
Mål för planeringen:
• Planförslag som främjar ekosystemtjänster
• Grönytefaktor beräknas vid planering av nya bostäder
• Skötselplaner med biologisk mångfald som främsta mål

Strategisk inriktning
Kommunen ska verka för att naturen i kommunen även i
framtiden utgör en viktig och attraktiv tillgång som inbjuder
till rika upplevelser för såväl kommunens invånare som
besökare. Eftersom naturen och naturupplevelser har en positiv
inverkan på folkhälsan och minskar stress är det viktigt att
natur som är tillgänglig för alla kommunens invånare finns
inom ett rimligt avstånd från bostäder. Parker, grönområden
och rekreationsområdet utgör viktiga komplement till större
sammanhängande naturområden.
Värdefull natur ska skötas på ett sätt som bibehåller naturvärden
och förbättrar livsvillkoren för naturtypens arter. Kommunen
bör ha en roll som föredöme när det gäller naturvårdshänsyn på
kommunägd mark.
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar
människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors
välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras av
ekosystemen och är alltså gratis. Exempel på ekosystemtjänster
är pollinering (som utförs av pollinerande insekter eller andra
djur), skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och
jordskred, vattenrening via till exempel våtmarker eller musslor,
skadedjursbekämpning (som utförs av naturliga fiender, kan
vara både insekter, svampar, bakterier och virus), grönytor för
rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt
bildandet av bördig jord.

Länghem 2035

Planeringen i Länghem behöver ta höjd för att klimatsäkra
samhället och anpassa ortens utveckling till ett förändrat
klimat, genom nyttjande av ekosystemtjänster. Ett sådant
exempel är att det behöver finnas en beredskap för hur
markområden inom planområdet kan komma att behöva
avsättas som översvämningsytor som fångar upp skyfall. Sådana
mångfunktionella ytor kan med fördel förläggas i närhet av
grönområden så att de kan bli en naturlig del av grönytan och
därmed fylla flera ekosystemtjänstefunktioner.
Ekosystemtjänster bör beaktas vid detaljplaneringen. Detta
kan göras genom att utvärdera planförslaget utifrån dess
möjligheter att skapa och förstärka ekosystemtjänster och att
välja bort alternativ eller föreslå kompensationsåtgärder där
ekosystemtjänster går förlorade.

• Områden för bebyggelse i kanten mot odlingslandskapet.
Mindre grupper av bebyggelse kan placeras i kantzoner för att
inte minska jordbruksmarkens brukningsvärde eller inkräkta
på naturvärdesinventerade objekt.
• Ta höjd för framtiden. Bygg tätt där det finns lämpliga ytor för
att inte riskera att tvingas bygga tätt i senare skeden på platser
lämpade för glesare bebyggelse.
• Etablera och förankra ”den gröna kilen”. Barnens skog,
fuktängen och naturvärdesinventerade (NVI-objekten)
utgör en grön kil där det går att arbeta för att maximera
ekosystemtjänster. Det kan ske genom anläggande av
fågeldamm vid reningsverket, bilda kommunalt reservat för att
säkra och utöka ett attraktivt rekreationsområde och fortsatt se
till att bullersituationen är god.

Ekosystemtjänster definieras och indelas i fyra olika grupper
utifrån vilken funktion de har. Dessa grupper kallas producerande,
reglerande, kulturella och understödjande ekosystemtjänster.
I Ekosystemtjänstutredning-Länghem har ekosystemtjänster
kartlagts för att kunna ta tillvara de sociala och biologiska värden
som finns inom området. De övergripande riktlinjerna för FÖP
Länghem är bland annat:
• Områden för bebyggelse i skog med låga naturvärden.
Bebyggelse smälter in i landskapet bakom kanter av ädelskog
och lövskog (i barrskog). Närheten till naturen ger invånarna
möjlighet att dra nytta av ekosystemtjänster utan att områden
med höga naturvärden skadas.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Områden med höga naturvärden
I området finns flera naturvärden som är knutna till
odlingslandskapet, vilket är den dominerande naturtypen i
Länghem. Områden med höga naturvärden ska beaktas och om
möjligt utvecklas i kommande planering. Strategisk placering
av ved och annan skötsel och drift viktigt för vissa naturvärden
ska tillämpas. Att exploatera jordbruksmark ska i möjligaste
mån undvikas. Tranemo kommun bör i planering verka för
minskad dikespåverkan och en utökning av våtmarker. I arbetet
med ekosystemtjänster, biologisk mångfald och för att skapa
sammanhängande natur kan nyplanteringar och anläggningar
skapas som på sikt skapar naturvärden.

Sammanhängande natur

Tabellen visar exempel på ekosystemtjänster under de olika grupperna
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Genom att arbeta med stråk mellan stora och små parker, grön- och
vattenområden görs naturen mer tillgänglig. Sådana målpunkter
kan knytas samman genom anläggande av stigar, planterade träd
utmed vägar, gång- och cykelvägar eller andra små och stora
gröna åtgärder. En grön infrastruktur bör främjas, vilket handlar
om att säkerställa ett nätverk av fungerande livsmiljöer för växter
och djur. Utöver att skapa grönska och ökad känsla av rekreation
och lummighet så bidrar den gröna infrastrukturen till biologisk
mångfald då dessa element kan fungera som goda spridningsvägar
för växter och djur. Gröna stråk eller kilar behöver hänga samman
(i artval, skötsel och avsaknad av barriärer) i sin helhet för att
till exempel fåglar, vilda bin och fjärilar kan röra sig utmed hela
stråket.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Karta över olika naturvärdeklasser och utpekade punktobjekt (Källa: Calluna).
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Kartan illustrerar utblickar över jordbrukslandskap och visar
på hur omfattande jordbrukslandskapet är (Källa: Calluna).

Länghem 2035

I Länghem planeras för anläggande av våtmark med lämplig
växtlighet, se delområde P1 på 4.5 Delområden.
Genom att växterna fångar upp löst fosfor och kväve gynnar
våtmarkens naturliga reningsprocesser den biologiska mångfalden.
Flera smådjur skyddas av processerna där flera av dem påbörjar
nedbrytning av organiskt material innan bakterier och svampar tar
över och slutför den nedbrytande processen. Området som skapas
attraherar också flera olika fågelarter.
Genom att arbeta med gröna stråk kan människor stimuleras att
cykla och gå mellan olika målpunkter. Samtidigt fungerar stråken
som spridningsvägar för växter och djur.

Exempel på öppet dagvattensystem i tätbebyggt område, Lomma stad. Foto:
Metria AB
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Parker och rekreationsområden
Länghem består av relativt stor andel tätortsnära skog som fyller
en viktig funktion både idag och i framtiden. Tillgängligheten
och tillgång till parker och naturområden bör säkerställas och
vidareutvecklas inom all planering för alla Länghemsbor. Gröna
stråk bör utvecklas till att bilda sammanhängande nätverk för att
fortsatt befästa och förstärka sin position.
Vid nyanläggning och förvaltning bör naturen och landskapet
vara utgångspunkten, för att skapa så naturliga och hållbara
anläggningar som möjligt. . De naturvärden som registrerats
i Naturvärdesinventeringen (NVI) ska tas tillvara. Det kan
exempelvis vara att använda naturliga material och ta tillvara
befintliga nivåskillnader vid anläggning av skogslek, motionsspår,
spänger med mera. På så vis kan uppskattade miljöer som fyller
viktiga funktioner för möten, motion, avkoppling och rekreation
skapas.
Länghem erbjuder många utblickar över odlingslandskapet. Vid
utveckling av Länghem bör ianspråktagande av jordbruksmark
och områden med naturvärden till förmån för bostadsbebyggelse
i största möjliga mån undvikas.
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Öppna flacka odlingsmarker söder om Rådde gård. Foto: Tomas Fasth.

Länghem 2035

Vattentornet.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Mark- och vattenanvändning
Med aspekten mark- och vattenanvändning redovisas grunddragen för den avsedda
användningen av mark- och vattenområden för hela planområdet.
Mark- och vattenanvändningskartan visar den huvudsakliga användningen av den fysiska miljön i Länghem
och beskriver kommunens syn på en ändamålsenlig struktur för en långsiktigt god hushållning av markoch vattenområden. Avgränsningen för de olika användningskategorierna är schematiska, vilket innebär att
användningsområdena inte ska tolkas vara exakta.
De olika användningskategorierna är hämtade från Boverkets ÖP-modell 2.1. ÖP-modellen är anpassad för översiktlig
nivå med möjlighet för preciseringar i fördjupningar av översiktsplanen. I aspekten för mark- och vattenanvändning
har därför Tranemo kommun utvecklat underkategorier för att precisera användningen efter den lokala kontexten.
De användningskategorier som redovisas i Länghem är följande:
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Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Områden för sammanhängande bostadsbebyggelse består huvudsakligen av byggnader för
bostadsändamål, men där en eller ett fåtal servicefunktioner kan förekomma.

Bostäder, utvecklingsområde

Områden som föreslås utvecklas med fler bostäder.

Bostäder, oförändrad
markanvändning

Beskriver befintliga bostadsområden och grannskap, som inte föreslås förändras.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Mångfunktionell bebyggelse

Bostäder, verksamheter

Centrum

Besöksanläggning
Skola
Vård
Areell näring
Jordbruk

Grönområde och park
Grönområde
Park
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Mångfunktionell bebyggelse är områden för delar av en tätort som har eller planeras få ett varierat
utbud av olika servicefunktioner tillsammans med bostäder. Preciserade användningar för denna
kategori, som har tillämpats i den fördjupade översiktsplanen, är bostäder, verksamheter, centrum.
besöksanläggning, skola, och vård.
Utpekade områden för en blandning av bostäder och verksamheter innehållandes varierade
funktioner såsom handel, besöksnäring, service, kontor och andra verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan.
Utpekade områden kan innehålla kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler,
kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.
Även bostadsändamål tillåts inom centrumområden.
Områden för verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella verksamheter, idrottsoch sportanläggningar med tillhörande byggnader och övriga besöksanläggningar.
Utpekade områden kan innehålla funktioner som förskola, fritidshem, skola och annan jämförlig
verksamhet. Dessa funktioner kan även ingå i områden med utpekad markanvändning för bostäder.
Utpekade områden för vårdverksamhet som avser människor. Dessa funktioner kan även ingå i
områden med utpekad markanvändning för bostäder.
Inom areell näring avses här områden för jordbruk.
Avser sammanhängande områden utpekade för jordbruk. Det är den huvudsakliga användningen
som anges. Mindre skogsområden, betesmark, gårdar, samt enstaka bostäder eller verksamheter kan
ingå i markanvändningen.
I Grönområde och park ingår större parker, grönområden eller anlagda områden för fritidsaktiviteter
i eller i nära anslutning till en tätort.
Avser naturmark i tätortsmiljö och närrekreationsområden med en viss skötsel som har betydelse för
omkringliggande bebyggelsemiljö.
Avser större parkliknande miljöer som är iordningsställda och kräver kontinuerlig skötsel. Vissa
mindre parker kan ingå i markanvändningen för bostäder.

Observera att avgränsningarna är schematiska och
kommer att justeras vid efterföljande planering.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Delområdesbeskrivning
För varje delområde motiveras kommunens förslag till
markanvändning och där hänsyn tas till efterföljande planering.

Delområde B1 – Ingsvallen
Idrottsplatsen Ingsvallen ligger belägen cirka 400 meter
från centrala Länghem. Delområdet karaktäriseras idag till
största delen av obebyggd skogsmark. Området angränsar
till sammanhängande bostadsbebyggelse och är ett populärt
rekreationsområde för boende i Länghem, med sitt centrala
läge. Området är betydelsefullt med sina rekreativa miljöer som
motionsspår och platser för utomhuspedagogik. I skogen finns
elljusspår som används av både motionärer och ryttare. Vintertid
används elljusspåren även för längdskidåkning om vädret tillåter.
Tranemo kommun är den största markägaren inom området.
I Ekosytemtjänstutredning (2018) konstateras att Ingsvallsskogen
är en produktionsskog med ibland partier av träd äldre än 60
år. Partierna bedöms dock för små för att området ska kunna
ha upplevelsevärdet skogskänsla. Den monotona skogen
är en ren produktionsskog som kommer att avverkas inom
närmaste decennierna. Skogen bedöms därför vara lämplig för
bostadsbebyggelse.
Centralt i delområdet finns en möjlig fornlämning betecknad som
Lägenhetsbebyggelse. Definitionen innebär att det är lämningar
efter mindre bebyggelseenhet (jordbruksenhet, som inte skattlagts).
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Området innehåller flera biotopskyddade objekt i form av diken
och stenmurar, se karta över utpekade punktobjekt på sida 41.
Vid befintlig bebyggelse nordöst om utvecklingsområdet finns
ett utpekat potentiellt förorenat område med riskklass 4, vilket
innebär ”liten risk” enligt länsstyrelsens klassning.
Nordväst om utvecklingsområdet passerar ett mindre vattendrag,
men som inte omfattas av något strandskydd. Utvecklingsområdet
är till största delen beläget inom sekundär skyddszon och
halva primära skyddszonen för Länghems vattentäkt (se avsnitt
Vatten och avlopp under 3.2.4 Teknisk försörjning). Fastställda
skyddsföreskrifter för området reglerar förbud, krav på tillstånd
och/eller anmälan.
Del av Ingsvallen som omfattas av vattenskyddsområdets yttre
skyddsområde (sekundär skyddszon). Källa: Länsstyrelsen Västra
Götalands län.

Ställningstagande
Vid exploatering nära befintliga vägar kommer hänsyn att behöva
tas till buller. Området utgör ett utbyggnadsområde för blandad
bebyggelse, vad gäller flerbostadshus, rad/parhus och småhus.
Omfattningen på antal bostäder är beroende på byggnadstyp. En
tidig bedömning är att cirka 100 nya bostäder kan upprättas inom
delområdet.
Nya bostäder bör placeras på ett sådant sätt att dagens
rekreationsvärden förstärks och ytterligare tydliggörs trots
tillskapande av nya bostäder.

Länghem 2035

Illustration över hur Ingsvallen skulle kunna bebyggas med cirka 100 bostäder.
Kartan är schematisk.

I anslutning till utvecklingsområde B1 har det funnits ett åkeri/bilservice där
marken kan vara förorenad enligt Länsstyrelsens kartering.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling

49

Länghem 2035

Vid anläggande av nya bostäder inom området behöver
infrastrukturen förbättras genom nya vägar och VA samt annan
teknisk försörjning.
Gatunätet inom området ska strävas efter att vara kontinuerligt
och finmaskigt, vilket innebär att återvändsgränder som hindrar
framkomlighet och känsla av tillträde bör undvikas.
Områdets naturliga karaktär kan lämpa sig för lokalt
omhändertagande av dagvatten, där dagvattnet kan tillåtas ta
plats och synas i den offentliga miljön. Det dike som löper norr om
området bör kunna kopplas till planområdets dagvattenlösning
där stråk och rekreation kan förstärkas med vattendragen.
Områdets naturvärden bör tas tillvara vid eventuell vidare
planering, där sociotopsvärden i form av bollspel, löpning,
promenader, ridning och skidåkning inte bör gå förlorade. Med
en bebyggelseutveckling av området bör en strävan vara att dessa
sociotoper ska utvecklas och att fler kan ta del av dem.
Området består även av ett flertal ekosystemtjänster så som
variationsrikedom, biologisk mångfald, naturpedagogik,
rekreation och hälsa, utblickar, pollination, matproduktion och
vattenrening. Dessa bör tillvaratas vid kommande planering.
Området lämpar sig väl för nyttjande av föreningsliv, förskolor,
skolor och allmän rekreation. Att placera ut bostäder inom
området kan öka upplevelsen av trygghet genom anordnande av
belysning, gång- och cykelvägar, tydlig skyltning av vägval och
entréer kopplat till rekreationsområdet samtidigt som det kan öka
rörelsen i närområdet.
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Området bedöms vara lämpligt för placering av offentlig service
så som förskola och trygghetsboende/äldreboende. Området
lämpar sig som ett utbyggnadsområde där naturen kan vara en
vägledande faktor när det gäller pedagogik, utblickar, anpassning
till terräng och materialval. För en ny förskola kan närheten till
rekreationsmiljöer uppmuntra till en verksamhet där naturen är en
grund i pedagogiken. Ett trygghetsboende/äldreboende kan med
fördel anordnas i närheten av förskolan och då dra nytta av barns
liv och rörelse samtidigt som naturen finns påtaglig runtomkring.
Förekomst och utbredning av den utpekade fornlämningen
behöver undersökas vidare. Vid planläggning kan den efter
erforderliga utredningar och i dialog med länsstyrelsen tas bort
eller skyddas genom exempelvis natur.
Det potentiellt förorenade området utanför utvecklingsområdet
bör utredas eller avgränsas för att bedöma att den potentiella
föroreningen inte kan sprida sig och ha negativ inverkan på
utvecklingsområdet och befintlig bebyggelse.
Vattenskyddsområdet begränsar utvecklingsmöjligheterna,
särskilt i den primära zonen. Lokalt omhändertagande av
dagvatten är tillståndspliktigt inom den sekundära zonen och
tillåt inte inom primärzonen. Vid planläggning av området ska
hänsyn tas till vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter.
Ny markanvändning får ej medföra risk för förorening av
grundvattnet.

Länghem 2035

Med tanke på de restriktioner som finns inom området finns
det i praktiken endast en mindre del av utvecklingsområdet där
ny bebyggelse kan tillåtas. Djupare analyser krävs i kommande
detaljplaneskede.
Detaljplanearbetet för området bedöms kunna påbörjas 2022.

Området vid Ingsvallen används för rekreation. Det finns fotbollsplaner och
elljusspår i skogsområdet.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Delområde B2 –Ingestorp
Området är till stora delar redan detaljplanelagt för
bostadsändamål. Detaljplan för Ingestorp 3:147 (laga kraft 2017)
möjliggör bostadsbebyggelse för friliggande hus, parhus, radhus
eller flerbostadshus. Detaljplanen är flexibel vad gäller utbyggnad
men bedöms omfatta totalt cirka nya 20–22 bostäder.
I områdets södra del föreslår gällande detaljplan av området
föreslås grönområde för att kunna omhänderta dagvatten från
gatumark genom fördröjning och infiltration. Dagvatten från mark
för bostadsändamål ska omhändertas inom tomtmarken.
I de södra delarna av utvecklingsområdet finns båtnadsområde för
markavvattningsföretaget Länghem DF 1945. Området omfattas
även av ett lövskogsområde med utpekad triviallövskog.
Området innehåller biotopskyddade objekt i form av diken, se
karta över utpekade punktobjekt på sida 41.

Ställningstagande
Kommande bebyggelse ska upprättas enligt gällande detaljplan.
Den nya bebyggelsen bör anpassas till närliggande skogsområde
och därmed bidra till skapandet av en bostadsnära naturmiljö.
Hänsyn till markavvattningsföretag och båtnadsområde bedöms
kunna hanteras i kommande plan- och bygglovsskede.
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Delområde B3 – Kryddvägen
Området består mestadels av skog och jordbrukslandskap och
ligger i anslutning till befintlig villagata med ensidig bebyggelse.
Delområdet har ett visst naturvärde och strax söder om finns ett
antal värdefulla träd inventerade.

Ställningstagande
Buller kan komma att behöva beaktas i kommande planer närmast
befintlig väg 1676 i sydost. Området föreslås planläggas för
bostäder i blandad bebyggelse. Omfattningen på antal bostäder är
beroende på byggnadstyp. En tidig bedömning är att cirka 20–40
nya bostäder kan upprättas inom delområdet.
Vid utbyggnad av området bör i första hand befintlig infrastruktur
användas och vid behov utvecklas. I de fall nya vägar behövs, bör
de placeras ekonomiskt så att dubbelsidig byggnation uppnås.
Skogen kan tas tillvara i utbyggnaden och fungera som yta för
rekreation och spontanlek. Områdets naturvärden bör tas tillvara
vid eventuell vidare planering. Detaljplanearbete bedöms kunna
inledas år 2023.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Delområde B4 – Prästgården/
Stakagården
Området utgörs av jordbruksmark och ligger strategiskt i
anslutning till befintlig väg. Delar av utbyggnadsområdet ansluter
till Prästgården som har höga kulturhistoriska värden och utgör en
del av Länghems gamla bykärna, medan andra delar ligger nära
den hästgård där Länghems Ridklubb har sin verksamhet. Genom
området går idag järnvägen, vilket utgör en bullerkälla och fysisk
barriär.
I anslutning till delområdet, på befintlig väg, finns en hållplats för
busstrafik. Tranemo kommun är markägare väster om järnvägen.

Ställningstagande
Området utgör ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse, vad
gäller flerbostadshus, rad/parhus och småhus. Omfattningen på
antal bostäder är beroende på byggnadstyp. En tidig bedömning
är att cirka nya 15–30 bostäder kan upprättas inom delområdet.
Kommande detaljplaneläggning bör ifall anslutning till och från
bostäderna kan ske samlat till Månstadsvägen (väg 1676) istället
för flera in- och utfarter från vägen. Lämplig anslutning med
gång- och cykel som korsar Månstadsvägen och går vidare till
målpunkter bör studeras.
En utbyggnad av området behöver ta hänsyn till järnvägen och de
risker samt buller som den för med sig. Kommande bebyggelse ska
placeras så att en god boendemiljö erfordras.
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Det är viktigt att i kommande planeringsskede föra dialog med
länsstyrelsen angående kulturmiljön och om nödvändigt utreda
genom arkeologiska undersökningar. Det behöver undersökas
vilka skyddsavstånd som kan krävas från hästgården med hänsyn
till allergener och människors hälsa. Därutöver behöver nya
bostäder klara riktvärden för buller med hänsyn till närliggande
väg och järnväg.
Eventuella risk för allergener från hästgården ska studeras i
kommande planeringsskede och föreslagen bebyggelse bör
placeras med ett säkert avstånd från ridklubbens verksamhet.
Områdets utblickar mot jordbrukslandskapet bör behållas och
förstärkas tillsammans med de närliggande kulturhistoriska
värdena. Området har goda möjligheter till rekreation i närheten.
Detaljplanearbete bedöms kunna inledas år 2030.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Delområde B5 – Förlängningen
Stationsgatan
Området består till stor del av obebyggd natur och skog men
omges av jordbrukslandskap i norr och av infrastruktur och
bostäder i resterande väderstreck. I den östra delen finns
fem värdefulla björkar. I norr begränsas området av ett
biotopskyddat dike. I väster finns en befintlig promenadväg utmed
järnvägen. Inom de norra delarna av utbyggnadsområdet finns
markavvattningsföretaget Rådde och Hovsnäs DF 1924.

Ställningstagande
Närheten till centrum och att därmed skapa ett bra
markutnyttjande motiverar platsen som lämplig för rad- och
parhus eller annan sammanhängande bebyggelse.
Områdets rekreativa strukturer och utblickar mot
jordbrukslandskapet bör tas tillvara på. Hur naturvärdena kan
bibehållas i symbios med nya bostäder och bli ett värdefullt inslag
i området bör således studeras i vidare planering. Björkarna bör
om möjligt lämnas utanför detaljplan eller säkras upp genom
lämplig planbestämmelse. Vid kommande planering ska ansökan
om dispens av biotopskyddet skickas in till länsstyrelsen vid
eventuella ingrepp eller påverkan på diket. Diket omfattas ej av
strandskydd.
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Markavvattningsföretaget ska tas i beaktning och studeras i
kommande planarbete. Beroende på utbyggnadens påverkan på
markavvattningsföretagets båtnadsområde och dess beslutade
dokument kan tidskrävande åtgärder behövas för att lyckas
exploatera i området.
Befintlig gångväg bör knyta an till det nya området och nya
byggnationer bör placeras så målpunkter till och från området är
lättillgängliga. Det bör finnas gång- och cykelvägar som knyter
ihop utvecklingsområdet med de centrala delarna av Länghem.
Områdets närhet till de centrala delarna i kombination med
äldreboende och eventuell framtida byggnation gör att det bör ses
över om separerad gång- och cykelväg kan inrymmas.
En utbyggnad av området behöver ta hänsyn till järnvägen och de
risker samt buller som den för med sig.En tidig bedömning är att
cirka nya 10 nya bostäder kan upprättas inom delområdet.
Detaljplanearbete bedöms kunna inledas år 2022.

Inom utvecklingsområdet finns markavvattningsföretag (blåprickat område).
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Delområde BV1 – Furulund
Området består främst av ett småskaligt jordbruksområde med
spridda befintliga gårdar. Här finns ett mindre naturvärdesobjekt
klass 3 samt ett par värdefulla ekar. Inom området finns ett antal
mindre industriverksamheter.
Områdets västra del omfattas av den sekundära skyddszonen för
Länghems vattentäkt (se avsnitt Vatten och avlopp under 3.2.4
Teknisk försörjning).
I den nordöstra delen av delområdet finns en känd fornlämning
betecknad som övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ-nummer 88:1.
Området innehåller biotopskyddade objekt i form av stenmurar, se
karta över utpekade punktobjekt på sida 41.
Inom och i anslutning till planområdet finns potentiella
föroreningar. De två inom området är ej riskklassade och den
utanför är bedöms som liten risk för människors hälsa och risk.

Ställningstagande
Furulund bedöms som ett potentiellt område att förtäta och
bygga vidare på befintlig omkringliggande infrastruktur. De
industrier som finns inom området är viktiga för samhället och
bör ha möjlighet att fortsatt vara verksamma på platsen, medan
tillkommande industrier inte bedöms vara aktuellt. Området utgör
ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse och en fortsättning
på befintligt centrumområde.
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Tillkommande bebyggelse bör eftersträva en blandstruktur och
innehålla bostäder i form av flerbostadshus, rad/parhus och
småhus samt verksamheter och service. Omfattningen på antal
bostäder är beroende på byggnadstyp.
En tidig bedömning är att cirka 30 nya bostäder kan upprättas.
Vid ny detaljplaneläggning bör planbestämmelser införas
som styr vilken typ av verksamhet som tillåts på platsen så
att det inte innebär risk för människors hälsa och försämrad
dricksvattenkvalitet.

Området angränsar till utvecklingsområdet Ingsvallen varför det är
viktigt att områdena knyts ihop på ett bra sätt. Eftersom Ingsvallen
föreslås lämpligt för offentliga verksamheter så som skola, förskola
och vårdboende är tillgängligheten och väginfrastruktur mellan
områdena av särskilt stor vikt.
Fornlämningens förekomst och utbredning bör studeras vidare
i kommande planeringsarbete. Ny bebyggelse bör planläggas så
att de kulturhistoriska landskapsvärdena tillvaratas och biologisk
mångfald främjas.

Etablering av bostäder i närheten av befintlig industri kan komma
att innebära restriktioner för verksamheterna och att de inte kan
expandera i framtiden. Förutom potentiell förorenad mark måste
eventuell påverkan från verksamheterna beaktas i form av buller,
utsläpp till luft och transporter.
För att ny bostadsbebyggelse ska kunna utformas så att den
inte exponeras av befintlig industri- och verksamhetsbuller,
ska Boverkets vägledning (2015:21) Industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder tillämpas. Nyetablering av verksamheter lämpas inte
inom området. Möjlig utveckling av befintlig industri ska finnas. I
kommunens översiktsplan pekas ett nytt industriområde ut intill
riksväg 27.
Vid planläggning av området ska hänsyn tas till
vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter. Ny
markanvändning får inte medföra risk för förorening av
grundvattnet.

Inom utvecklingsområdet BV1 finns potentiella förorenade områden i form av
träindustri och hantering av lösningsmedel.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling

59

Länghem 2035

Föroreningspunkterna måste beaktas och utredas om markarbeten
ska ske inom delområdet. I kommande planeringsarbeten ska det
säkerställas att de potentiellt förorenade områdena inte innebär
risk för människors hälsa. En exploatering av delområdet får ej
påverka grundvattentäktens kvalitet, varpå vattenskyddsområdets
föreskrifter ska tillgodoses vid kommande planeringsarbeten.
Det bör likaså, i vidare planering, studeras ifall en ny passage över
eller under järnväg ska tillskapas, som knyter an till förlängningen
av stationsgatan på andra sidan järnvägen (Delområde B6).
En utbyggnad av området behöver ta hänsyn till järnvägen och de
risker samt buller som den för med sig.
Detaljplanearbete för området bedöms kunna påbörjas år 2030.

Delområde G1 – Barnens skog i den
gröna kilen
Skogen utgör ett grönt rekreationsområde mellan bebyggelse.
Det är den innersta delen av en grönkil som går från sydväst
in i bebyggelsen. I nuläget är skogen en ung lövskog med flera
olika trädslag med enstaka äldre, höga tallar. Den ligger bredvid
förskolan och på gångavstånd från Länghemskolan.
Delområdet består av den östra delen av det som kallas den gröna
kilen.
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Här finns barnens skog intill den befintliga förskolan. Området
är tillgängligt via lågt trafikerade vägar, kvartersgator och gångoch cykelvägar. Enligt länsstyrelsen är området ett inventerat
lövskogsområde.

Ställningstagande
Området föreslås behålla sin nuvarande karaktär och fortsätta
användas och utvecklas som naturskog. Områdets styrka ligger i
att det är ett befintligt skogsparti som uppmuntrar skogslek där
själva naturen kan utgöra en del av pedagogiken.
Skogen har potential till att inom 15–25 år på en liten yta framkalla
skogskänsla. För barn kan detta upplevelsevärde uppstå ännu
tidigare. Skogens upplevelsevärden bör bibehållas och förstärkas.

Delområde G2 – Uppsamlingsyta i
den gröna kilen
Delområdet består av ett skogsområde i den sydvästra delen av
Den gröna kilen. Området är tillgängligt via lågt trafikerade vägar,
kvartersgator och gång- och cykelvägar.
Det finns ett fastställt dike tillhörande markavvattningsföretag.
Markavvattningsföretaget benämns Länghems DF 1945. Det
förekommer viss erosionsrisk inom delområdet.
Blått område visar markavvattningsföretag, delområdet är markertat med
streckad linje. Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Ställningstagande
Ytan föreslås bevaras och utvecklas som dagvattenuppsamling
och grönområde. Det går ett grönt stråk genom området som med
fördel bör bevaras och inte byggas igen i utkanterna för att fortsatt
kunna länka ihop de omkringliggande bostadsområdena.
Förslagen markanvändning bedöms ej få konsekvenser för
markavvattningsföretaget i området.

Delområde G3 – Grönområde Norra
Furulund
Delområdet befinner sig utkanten av planområdet och består av
mestadels skogsmark.
Föreslaget område är beläget inom sekundär skyddszon och halva
primära skyddszonen för Länghems vattentäkt (se avsnitt Vatten
och avlopp under 3.2.4 Teknisk försörjning).

Ställningstagande
Området behöver tillgängliggöras med tanke på kommande
bostadsetablering i både Ingsvallen (B1) och Furulund (BV1). På
sikt kan området således bli ett rekreativt grönområde som nyttjas
av de boende i närheten.
Trots det perifera läget idag finns stor potential för att fylla en
viktig funktion i skapandet av en grön korridor från Ingsvallens
skogsområde, sydväst om delområdet.
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Precis som för Ingsvallen finns begräsningar i
vattenskyddsföreskrifterna som måste beaktas, men att området
bedöms som lämpat för angivet ändamål.

Delområde P1 – Fuktängen
Delområdet är den centrala delen av det som kallas den gröna
kilen bestående av park i mitten omgivet av två grönområden.
Parken består av en större fuktig ängsyta, en så kallad våtmark.
Delar av våtmarken är ett betrakta som ett vattenområde. Ytan
används av närliggande skola och förskola. Området är tillgängligt
via lågt trafikerade vägar, kvartersgator och gång- och cykelvägar.
Området omfattas av viss erosionsrisk, se delområde G2.

Ställningstagande
Den föreslagna parkytan bör tillgängliggöras för fler människor
och kan med fördel förses med bland annat promenadstråk med
tillhörande belysning samt bänkar utmed den öppna våtmarken.
Våtmarken fyller en viktig ekosystemtjänstefunktion genom att
den kan omhänderta dagvatten på ett naturligt sätt. Dagvatten
kan här lyftas fram och synliggöras genom öppen anläggning så
som en damm eller konstgjord sjö. Det är viktigt att inte anlägga
kostsamma anläggningar eller infrastruktur för nära inpå där
vatten ska tas omhand, då det kan riskera att förstöras om ytan
behöver översvämmas. Åtgärder inom vattenområdet utgör
vattenverksamhet som behöver erhålla erforderliga tillstånd och
beslut innan åtgärder vidtas.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Inspirationsbilder från Kalmar Dämme, Kalmar. Foto: Metria AB.
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Delområde P2 – Brunkeparken
I anslutning till Länghemskolan, på andra sidan om Boråsvägen,
finns Brunkeparken. Parken består idag mestadels av gröna
ytor och träd. Bland annat finns här en skyddsvärd ek. Området
innehåller befintliga gångstråk som funnits på platsen under
lång tid. Stråken knyter samman Boråsvägen med Stomvägen
och Saltängsgatan. Det finns ett oskyddat övergångsställe vid
Boråsvägen som ansluter väl mot skolan. Inom parken finns bland
annat en fotbollsplan, bänkar, skulpturer, lekplats och en kulle/
pulkabacke.
Brunkeparken är en uppskattad plats som används av många
åldersgrupper som både destination och genomfart eftersom
den är centralt placerad i orten. Platsen används särskilt under
vintertid då den kulle som finns där förvandlas till en omtyckt
pulkabacke.
I direkt anslutning väster om delområdet finns en utpekad
potentiell förorening som ej är riskklassad. Föroreningspunkten
måste beaktas och utredas om markarbeten ska ske i närheten av
delområdet.

Ställningstagande
Det är av stor vikt att gångstråken till och från parkområdet
bibehålls. Det är också viktigt att stråken leder mot målpunkter
i parken och att de om möjligt har den genaste vägen. Längre
norrut längs med Boråsvägen finns stråk från parken som leder
ut i gatan utan vidare koppling genom gång- och cykelväg eller
övergångsställe.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Målpunkterna och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bör
ses över i anslutning till det området.
Brunkeparken har stor utvecklingspotential med sitt läge
invid Länghemskolan. Området uppmuntrar till olika sorters
användningar över dygnet. För att öka dygnsanvändningen
skulle det kunna vara lämpligt med anordnande av exempelvis
boulebana eller en samlad aktivitetsplan för olika sorters lek. De
öppna gröna ytorna inbjuder redan idag till spontan lek och idrott
för såväl elever under idrottslektioner och för andra målgrupper.
De gröna ytorna i sig inbjuder till vistelse i form av traditionell
parkvistelse så som picknick och allmän rekreation. Parken kan
också användas för lokala kultur -och nöjesevenemang.
Parkområdet bör rustas upp för och göras mer tillgänglig med
tydligt definierade stråk och entré samt och mer trygg i form av
belysning och bevarande av öppna ytor.

I anslutning till utvecklingsområdet finns en potentiell markförorening i form av
tidigare drivmedelshantering. Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län.
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För att öka den biologiska mångfalden kan öppna gräsytor kombineras med
planeringar med blommor och insektshotell. Foto: Metria AB.
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Delområde C1 – Länghems
centrum
Länghems centrum består idag av ett fåtal byggnader
innehållandes service, handel och bostäder. Det finns även ett par
mindre industrilokaler och kontor. Genom centrumområdet går ett
kollektivtrafikstråk.
Det saknas ett funktionellt torg på platsen och det som idag
fungerar som mötesplats är ICA-byggnaden med anslutande
parkering. Det är där möten och evenemang mellan människor
mestadels sker.
Utmed tågspåren finns grönstruktur av lägsta naturvärdesklass
samt parkmiljö. Området innehåller fyra naturvärdesträd och
kulturhistorisk viktiga byggnader.
På östra sidan om järnvägen finns det tidigare stationshuset från
1904 bevarat.
Järnvägen utgör idag en stor fysisk barriär som delar Länghem
mitt itu. Det finns få kopplingar över järnvägen idag och de som
finns upplevs inte som tillräckligt trygga.
Precis vid järnvägsövergången, öster om järnvägen finns
Stationsparken. Den rustades upp för några år sedan av byalaget
och upplevs vara ett lyft för Länghem. I parken finns bland annat
en paviljong med grillplats och ett lusthus. Förutom grillning och
umgänge används platsen till evenemang och aktiviteter. Tranemo
kommun äger den största delen av marken inom området.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Ställningstagande
Stationsområdet blir en viktig pusselbit för att utveckla ett grönt
och levande Länghems centrum. I samband med exploateringen
av Länghems centrum förvandlas Stationsparken till ett centralt
beläget rekreationsområde som främjar sociala möten mellan
människor. Parken förslås utvecklas med inslag som gör den mer
barnvänlig. Tågresenärer ska från stationsområdet mötas av ett
grönt och rekreativt välkomnande.
Stationsområdet blir vidare en samlad knutpunkt för tåg och
buss, med pendlarparkering som omfattar både bil och cykel
samt laddstolpar för elbilar- och cyklar med närliggande toalett
och resenärsservice. Om det blir en tågstation behövs anpassade
gång- och cykelvägar i området som är tillgängliga. Gestaltningen
och skötseln av centrumet kommer vara det första och sista
resenärer ser vid på- eller avstigning och blir därför en stor del av
upplevelsen av orten.
Området lämpar sig för stationsnära tätortsbyggbebyggelse
vilket för Länghem innebär blandad tät småbebyggelse
innehållande bostäder, kontor, handel privat samt offentlig service.
Bebyggelsestrukturen anpassas till platsens förutsättningar där en
variation i arkitekturen och blandade funktioner ger området en
omsorgsfull gestaltning med hög kvalitet. Förtätningen bedöms
innebära möjligheter till cirka 70 bostäder.

Skiss över hur Länghems centrum kan kompletteras med ny bebyggelse. Detta är
ett exempel som kommer att ändras under arbetets gång.
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Den nya bebyggelsen i centrala Länghem föreslås präglas
av flerbostadshus i en varierad skala med 3–5 våningar. I
omgestaltningen av centrumområdet spelar gator och torg en stor
roll. De bidrar till social interaktion och sätter på så vis prägel på
områdets karaktär. Genom att placera de nya byggnaderna längs
tydligt definierade gaturum kan en stadsmässig karaktär för
centrumområdet skapas. Verksamhetslokaler i bottenvåningar bör
eftersträvas längs Boråsvägen som utgör ett större stråk, med syfte
att skapa levande gaturum.
En viktig aspekt i kommande planeringsarbete är att hänsyn ska
tas till människors hälsa med skyddsavstånd till järnvägen. Det
innebär att bullersituationen behöver utredas och, om det krävs,
genomförande av lämpliga åtgärder för att inte överstiga gällande
bullerriktvärden. Det kan också innebära olika skyddsavstånd
i händelse av urspårning eller andra olyckor, då det även
transporteras farligt gods på järnvägen. Kommunen följer
Länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning intill transportleder
av farligt gods i samband med detaljplanering. Enligt riskpolicyn
ska rikshanteringsprocessen beaktas inom 150 meters avstånd
från en transportled med farligt gods. Inga exakta avstånd finns
angivna utan är beroende på platsspecifika egenskaper och
förhållanden.

Ica i centrala Länghem sedd från bussvändslingan.

I utvecklingen av centrumområdet behövs bättre kopplingar över
järnvägen, med fler planskilda korsningar för gång- och cykelvägar
som uppleves trygga och säkra. Detta är viktigt för att främja det
hållbara resandet.
Bussvändslingan i centrala Länghem.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Det är av stor vikt att skapa en eller flera tydliga mötesplatser i
området. Med fördel kan dessa vara gränsöverskridande i den
mening att platsen uppmuntrar till möten mellan människor som
i andra fall inte möts av olika skäl. Det kan exempelvis handla
om olika evenemang eller att samordna lokaler och ytor till olika
aktiviteter. Mötesplatserna bör också utformas för att uppmuntra
och möjliggöra exempelvis evenemang kopplat till kultur- och
fritidsliv samt turism.
Planeringen av Länghems centrum fortsatta utveckling är komplex
och innefattar ett flertal detaljerade studier över bland annat:
• Vägnätets utformning, inkl. en översikt av järnvägspassager.
Järnvägsspåret i centrala Länghem.

• Ny bebyggelses utformning och lokalisering med hänsyn till
risker kopplat till järnvägen.
• Stationsområdets utformning.
• Centrumområdets utformning.
Hur centrumområdet ska utvecklas med stationen i fokus
kräver således vidare utredningar, än vad som ryms inom
ramen för denna översiktsplan, och kan med fördel upprättas i
ett planprogram alternativt studeras i kommande detaljplaner.
Detaljplanearbete för området bedöms kunna inledas år 2025.

Illustration över Länghems framtida stationsläge, flygvy. källa: Sweco
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Järnvägsspåret
vidLänghems
det framtida
stationsläget.
Visualisering över
framtida
stationläge.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Riksintressen och andra värden
Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell
betydelse inom samhällsplaneringen.
Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut av
nationella myndigheter med stöd av 3 kap eller 4 kap miljöbalken
eftersom de anses vara av nationell betydelse. Det finns ett flertal
utpekade riksintresseanspråk inom eller i närheten av Länghem.

Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken.
Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter
kan komma att påverka flygtrafiken. I de fall ny bebyggelse
tenderar att överstiga 20 meter ska en flyghinderbedömning göras
vid varje enskild etablering.

Riksintresse för kommunikationer
Genom Länghem passerar järnvägen kust till kustbanan. Söder
om planområdet går riksväg 27. De båda kommunikationslederna
är utpekad riksintressen för kommunikationer samt
rekommenderade farligt godsleder och ska beaktas i fortsatt
planering. Vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning
ska hänsyn tas till järnvägens och riksvägens respektive
bullerexponering. Vid nybyggnation intill de båda
kommunikationslederna ska skyddsavstånd beaktas.
Länghem omfattas även av Landvetters flygplats MSA-område
(Minimum Sector Altitude), vilket är den höjd som ett flygplan
som är på väg ner för att landa säkert kan sjunka till innan den
slutliga inflygningen tar vid.
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Riksintresse för naturvård
Norr om Länghem finns ett utpekat riksintresse för naturvård,
Åsunden – Torpaområdet. Området är delvis ett Natura
2000-område och naturreservat. Väster om orten finns
Vassgårdenområdet, ett annat utpekat riksintresse för naturvård.
Riksintressena ska beaktas i samband med detaljplaneläggning
i dess närhet. Skog som ligger inom gränszonen för de båda
utpekade riksintressena ska i möjligaste mån bevaras.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Riksintresse för kulturmiljö

Kulturmiljö

Omkring sex kilometer norr om Länghem, utanför planområdet
ligger Torpaområdet, som består av ett odlingslandskap runt
yttre Åsunden och Torpasjön. Torpa stenhus är en av landets
mest välbevarade senmedeltida borganläggningar och visar på
områdets strategiska betydelse under inte minst medeltiden.
Här finns ett rikt varierande fornlämningsmiljöer med gravar,
gravfält och fossil åkermark. Torpa stenhus är Tranemo kommun
hittills enda byggnadsminne. Planförslaget bedöms inte ha någon
inverkan på riksintresset.

Fornlämningar är minne av tidigare bebyggelse och historia.
Med fornlämning avses lämningar efter människors verksamhet
under forna tider. En fornlämning ska ha tillkommit innan 1850.
Efter 1850 definieras det som övriga kulturhistoriska lämningar.
Fornlämningar skyddas genom Kulturmiljölagen. I Länghem
finns åtta kulturhistoriska lämningar och möjliga fornlämningar
och två fornlämningar. De fornlämningar och kulturmiljöer som
har identifierats ska beaktas vid detaljplaneläggning inom dessa
områden. I de fall där utbredningen inte är säker ska fortsatt
utredning av arkeologin ske.

Andra värden i miljöbalken
Miljöbalken tar upp de värden som kommunen ska ta hänsyn till
vid sin planläggning av mark- och vattenområden. Företräde skall
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområdet i Länghem ligger i den nordöstra delen
av samhället. Vattenskyddsområdet utgörs av en primär
och en sekundär skyddszon som regleras genom fastställda
skyddsföreskrifter. Rekommendationer till efterföljande planering
är att ingen ny bebyggelse ska uppföras inom den primära
skyddszonen. Vid ny bebyggelse inom sekundärzon ska fastställda
skyddsföreskrifter följas.
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Skogsmark
I nordvästra och sydöstra delen av Länghem finns större
sammanhängande skogsområden. Den nordvästra delen, vid
Ingsvallen, omfattas av ett rekreationsområde med motionsspår.
I samband med detaljplaneläggning av nya områden som
omfattas av större ytor av skogsmark bör naturvärdesinventering
ske. Skyddsvärda träd ska beaktas vid detaljplaneläggning.
Gammelskog ska i den mån det går bevaras.

Länghem 2035

Naturminne, biotopskydd
Jordbrukslandskapet kring Länghem har brukats sedan urminnes
tider och skapat ett vackert kultur- och odlingslandskap med
många biotopskyddade element, så som alléer, stenmurar,
odlingsrösen, åkerholmar, diken, bäckar och olika typer
av småvatten. Biotopskyddsområden är mindre mark- och
vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och
växtarter samt särskilt skyddsvärda djur- och växtarter. Dessa
är biotopskyddade enligt 7 kap 11 § Miljöbalken. Inom ett
biotopskyddsområde får det inte förekomma verksamheter eller
åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl,
får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Prästgården.
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Planeringsförutsättningar
Länghem då och nu
Ortsnamnet Länghem har sitt ursprung från en medeltida kyrkby
och namnet skrevs ursprungligen Langeem, som består av langer
”lång” och hem ”boplats, gård”. Länghem som ort har vuxit
fram från några gårdar under Torpa till ett stationssamhälle,
på sträckan Borås – Alvesta Järnväg, under tidigt 1900-tal. Vid
kommunreformen 1862 övergick sockens ansvar för de kyrkliga
frågorna till Länghems församling och för de borgliga frågorna
bildades Länghems landskommun. Länghem ingick tidigare i
Kinds härad och var därmed en egen kommun fram till 1967
då Länghems kommun upplöstes och uppgick i Tranemo
landskommun som 1971 blev Tranemo kommun.

Länghem har idag en positiv utveckling med en ökande
befolkning. På orten finns ett blandat utbud av offentlig och
kommersiell service och det finns ett aktivt föreningsliv med
möjlighet till en rad olika fritidsaktiviteter. Närheten till Torpa –
Hofsnäs gör Länghem attraktivt för besökare.

Orten präglas av den stora tillväxten under rekordåren på
1960–70-talen, med mycket av bebyggelsen, från denna epok som
först vuxit fram längs järnvägens stäckning för att sedan förgrena
sig ut i jordbrukslandskapet.

Historiskt foto över Länghems kyrka. Källa: www.ortshistoria.se
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Ortofoto från 1960. Källa: Lantmäteriet
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Ortofoto från 1975. Källa: Lantmäteriet

Ortofoto från 2020. Källa: Lantmäteriet
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Befolkning
Länghem har sedan 2010 haft en ökning av antalet invånare
med undantag för 2018 då invånarantalet minskade något.
Fördelningen mellan könen har under de senaste åren varit relativt
jämn med en fördelning på 48 procent kvinnor och 52 procent
män.

Bilden visar på in- och utpendlingen från/till Länghem samt järnvägsdragningar i området kring Tranemo kommun.

Länghems läge i regionen
Länghem har ett strategiskt läge med pendlingsavstånd till
större städer och orter som Ulricehamn, Borås och Göteborg
vilket gör samhället till en attraktiv boendeort. Länghem ligger
cirka 15 kilometer nordost om Tranemo och järnvägen Kust till
kustbanan passerar genom samhället, men utan ett tågstopp.
Järnvägens upptagningsområde i huvudsak omfattar Borås och
Limmared, bägge orterna med befintliga tågstopp. Med befintliga
pendlingsströmmar uppgår den potentiella målgruppen pendlare
till cirka 450 personer varav 350 utpendlare och 100 inpendlare.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Bebyggelse
Länghems centrala ortstruktur kännetecknas som elastisk
stadsväv, vilket innebär att oregelbundna formationer av mönster
organiskt har vuxit fram. Det finns ingen satt struktur för
byggnaders och gators placering enligt ett visst specifikt mönster
och det förekommer en stor variation av byggnader uppförda i
olika tidsepoker med åtskilda karaktärer.

Länghems kyrka

Länghem präglas idag av den stora utbyggnaden som skedde
i orten under 1960–70-talet. Orten har en blandad bebyggelse i
mindre skala och det finns en variation av äldre byggnader i trä,
tegel och puts. Bostadsbebyggelsen består till stor del av småhus.
Det finns dock ett antal flerbostadshus, främst lokaliserade i
centrumnära lägen.

Länghems kyrka med omgivande bebyggelse
Länghems kyrka byggdes år 1834 i Karl Johans stil. Kyrkan ersatte
en äldre kyrka, som tidigare stått sydost om dagens kyrka vid
Stenbocksta gravkapellet. Gravkapellet som byggdes i början av
1600-talet är den enda byggnaden som kvarstod efter rivningen
av den gamla kyrkan. Runt gravkapellet finns en stenmur och
området används än idag som begravningsplats. Stenmuren är
troligen biotopskyddad i de delar som gränsar mot jordbruksmark.
Förutom kyrkan och gravkapellet finns även en prästgård och
församlingshem inom området.
Stenbockska gravkapellet
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Kännetecknade för strukturen kring Länghems kyrka är att
bebyggelsen är glest placerad och omges av öppna ytor och träd i
rader eller grupper.

Länghemsskolan och idrottshallen
Länghems nuvarande skola är uppförd under 1950-talet. Skolan
består av byggnader i en- och tvåplan som är sammanbyggda
med en idrottshall. Huvudbyggnaden, som är den ursprungliga
byggnaden, är uppförd i rött tegel. Övriga byggnader och
tillbyggnader har tillkommit senare. Skolbyggnaderna omges av en
relativt stor skolgård som gränsar till närliggande villabebyggelse.
Bebyggelsen i nordost, utmed Boråsvägen (gamla landsvägen)
präglas av byggnader från 1920–30-tal. I den sydvästra delen
dominerar istället en senare epok i form av 1950–70-tals villor.

Länghemsskolan

Centrum och stationsområdet
De mest centrala delarna av Länghem präglas av blandad
bebyggelse som innehåller service, bostäder och handel. Här finns
även mindre industrilokaler och kontor. Dessa omges i sin tur av
större områden med mer enhetliga bostadsområden.
Centrumområdet karaktäriseras av klassisk randbebyggelse och
etablerades först efter att järnvägen byggts. Samspelet mellan
byggnaderna i centrum är nästintill obefintligt. Det matta
samspelet mellan byggnader, innebär att byggnader inte upplevs
inbjudande mot gatan och övriga allmänna ytor.
Centrala Länghem kännetecknas av flerbostadshus i två till tre
våningar med inslag av fristående tvåplansvillor från 1920-talet.

Centrumområdet
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Även här varierar materialval precis som i resterande Länghem
men centralt dominerar putsfasader och tegel. En del hårdgjorda
ytor förekommer.
Idag finns ett utbud av kommersiell service i form av klädesaffärer,
pizzeria, möbelaffär och en bilverkstad. Servicen är viktig för att
orten fortsatt ska kunna vara attraktiv och växa.

Brunkehuset

Bensinmacken
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Länghem har sitt ursprung som stationssamhälle och det gamla
stationshuset från 1904 finns fortfarande kvar som privatbostad.
Stationen togs ur bruk 1960 och byggnaden har sedan dess
genomgått stora förändringar och förenklingar av fasaden. Bland
annat har de rikliga snickerierna tagits bort. Stationshusets
utmärkande arkitektur återfinns även bland andra stationer
i trakten utmed BAJ; Borås-Alvesta Järnväg, så som Hestra,
Gnosjö och Nissafors med flera. Det gamla stationshuset måste
därmed anses som viktigt ur kulturhistorisk synpunkt, även om
byggnadens värden till viss del är förvanskade.

Länghem 2035

Landmärken
Länghem saknar idag ett tydligt centrum. Avsaknaden av en
torgyta eller annan central platsbildning är en bidragande faktor
till detta. Orten har ett antal landmärken som det går att relatera
till och som är viktiga för länghemsborna och besökare. Några
av dessa är kyrkan, kapellet, skolan, centrumbyggnaderna (i
form av ICA, Sparbanken med flera), vattentornet och Länghems
stationshus.

Gamla stationshuset

Vattentonet

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Verksamheter
Näringsliv
Karaktäristiskt för Länghem är det öppna jordbrukslandskapet
med gårdar i verksamhet strax intill samhället. På orten finns
blandade branscher som tillför viktiga arbetstillfällen för Länghem
och Tranemo kommun. På Rådde gård, norr om Länghem,
finns Hushållssällskapet Sjuhärad och Rådgivarna. Rådde gård
är en försöksgård där det bedrivs forskning om jordbruk och
djurhållning. Arbetet med jordbrukslandskapet är viktigt men
även avgörande för kommunen och även avgörande på ett
nationellt plan.
I Länghem finns även industrier (BV1) samt ett antal mindre
företag verksamma inom bland annat handel och produktion.

Turism
Inte långt från Länghem ligger två av kommunens största
besöksmål, Torpa stenhus och Hofsnäs herrgård. Hit kommer inte
bara boende från Länghem utan även från grannkommunerna
såväl som från andra delar i regionen, övriga Sverige och även
internationella besökare. Torpa Hofnäs är också betydelsefull ur
en samverkanssynpunkt med Borås och Ulricehamn. Här finns
också Torpanäsets naturreservat och natura 2000-område, med
möjlighet till rekreation för hela familjen. Naturreservatet är ett av
kommunens och Sjuhärads största besöksmål, med cirka 100 000
besökare varje år.
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Kommersiell service
På orten finns livsmedelsbutik med post- och paketservice. På
orten finns också pizzeria, bilverkstad, klädbutik och bensinstation.
Privata satsningar har gjorts för att öka den kommersiella servicen.
Bland annat har ett antal företagare tillsammans skapat en
spaanläggning som erbjuder frisör, hudterapeut, gym, massör med
mera, i det så kallade Brunkehuset.

Offentlig service
I Länghem finns en filial till Närhälsan Tranemo, i form av ortens
vårdcentral. Närmaste sjukhus är Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.
I Länghem finns två förskolor; Bikupan och Solbacken, grundskola
upp till årskurs 6 och trygghetsboende för äldre. 2019 antogs
en detaljplan för området Solbacken där kommunen inom kort
kommer att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Intill dessa
har det kommunala bostadsbolaget Tranemobostäder byggt
hyresrätter där hälften är anpassade till personer över 65 år. I
anslutning till skolan ligger en välanvänd idrottshall och vid
friluftsområdet Ingsvallen finns ett elljusspår och flera olika
motionsslingor. Bokbussen kommer ca två gånger i veckan till
Länghem.
Förskolan Bikupan byggdes ut ganska nyligen. Den nya
detaljplanen på medger utbyggnad eller nybyggnad av förskola.
Förskolan Solbacken ligger i samma lokal som trygghetsboendet,
där det skapas naturliga och spontana möten mellan generationer.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vattenverket i Länghem med rådande vattenberedning togs i drift
2003. Anläggningen består av två brunnar med kapaciteten ca 300
m3/dygn resp. ca 340 m3/dygn. Medeldygnsförbrukningen ligger
på ca 142 m3/dygn. Grundvattenmagasinet varifrån dricksvattnet
hämtas har ett stort värde som grundvattenresurs. Vattentäkten
har därav ett högt skyddsvärde enligt Naturvårdsverkets
indelningsgrund. För vattentäkten i Länghem finns det ett fastställt
vattenskyddsområde med föreskrifter som trädde ikraft februari
2020. Syftet med vattenskyddsföreskriften och tillämpning av
föreskrifterna är att säkerställa kvalité och kvantitet på dricksvatten
till boende i Länghem.
I Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter, daterad 2019-07-01, finns beskrivning av
vattentäktens kapacitet, vattenkvalité, områdesbeskrivning och
riskbedömning m.m. För karta över vattenskyddsområdet se
avsnitt Vatten och avlopp under kapitel 3, Teknisk försörjning.
Översiktliga målsättningar beträffande vattenskydd och
kommunens vattenförsörjning uttalas i Tranemo kommuns
översiktsplan. Enligt översiktsplanen, från 2010, är kommunens
roll i vattenförvaltningen att agera på ett sådant sätt att vattnet
skyddas och förvaltas på bästa sätt för kommande generationer.

Tranemo kommun har för avsikt i sin planering att ta hänsyn till
de beslut och åtgärder som behövs för en god vattenförsörjning.
För närvarande saknas reservvattentäkt. För att säkerställa
en god vattenförsörjning i framtid för boende i Länghem
bör en reservvattentäkt på sikt finnas. VA/Gatu-enheten är
positiv till samarbete inom regionen för att säkerställa en god
vattenförsörjning för våra abonnenter.
Länghems avloppsreningsverket byggdes 1973 en reningskapacitet
av 1 200 pe (personekvivalenter). Reningen omfattar 3 nivåer d.v.s.
mekanisk, biologisk och kemisk rening. År 2020 var 1060 personer
anslutna till reningsverket. Det motsvarar en belastning på 1111
pe. Det innebär att reningsverkets kapacitet börjar nå sin maximala
kapacitet. En renovering och utbyggnad av reningsverket för att
klara av ytterligare volymer är planerad inom en 10-årsperiod.
Länghem har ett väl utbyggt ledningsnät för dricks-, avloppsoch dagvatten. Ledningsnätet är av varierande ålder och
status. Ledningsnätet har generellt en hög ålder i landets
kommuner. Tranemo kommun är inget undantag. Det finns
ett ökande behov av separering av dagvatten från befintliga
avloppsledningar och byte/upprustning av befintliga vatten-,
avlopps- och dagvattenledningar. Utbyggnad och ökat underhåll
av befintligt ledningsnät för dricksvatten, avlopp och dagvatten är
resurskrävande.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Uppvärmning och el

Natur

I Länghem finns inget fjärrvärmenät. Uppvärmning av
bebyggelsen sker med individuella värmekällor. Vattenfall är
nätägare och ansvarar för distribution av el.

Hela planområdet ingår i Göteborg-Sjuhärad som är en värdetrakt
för särskilt skyddsvärda lövträd. Därför genomfördes en
naturvärdesinventering (NVI) år 2017 inför arbetet med den
fördjupade översiktsplanen.

Avfallshantering
Hushållsavfallet i Länghem tas hand om inom ramen för
Tranemos avfallsplan. En ny regional avfallsplan tas fram i
samråd med Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund. En
återvinningstation som är avsedd för hushållets förpackningar,
tidningar etc. finns på Palmgatan vid brandstationen. FTI
(förpacknings och tidningsinsamlingen som ansvarar för
återvinningsstationerna) gör bedömningen att nuvarande
återvinningsstation har tillräckligt med kapacitet för att klara den
planerade befolkningsökningen.

Natur- och kulturmiljöer
Landskapsbild
Länghem karaktäriseras av det öppna omkringliggande
jordbrukslandskapet tillsammans med skogsområden som finns i
ytterkanterna av orten. Det finns varierade bebyggelseområde med
tydliga transportstråk längs med Boråsvägen, Månstadsvägen och
Ingestorpsvägen.
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De skyddsvärda objekten kring Länghem tätort är i första hand
knuten till odlingslandskapet som är dominerande naturtypen.
Naturobjekt i skogsmiljö är färre till antalet och de tillhör som regel
de lägre naturvärdesklasserna. En granskog med äldre träd och
stort inslag av död ved har ett högt naturvärde. De ligger inte långt
ifrån prästgården och nås därför lätt med en promenad från skolan
och nyttjas flitigt för utflykter.
Lövskogarna är som regel unga och resultatet av igenväxande
odlingsmarker. Nära reningsverket finns större lövbestånd men
där värdena i första hand är knutet till markförhållanden med
källpåverkad flora. I hagmarker kan enskilda träd bidra till högt
naturvärde med död ved och hålträd. Utmed järnvägen i norr finns
en värdefull sträcka med inslag av brynvegetation och våtmarker.
Naturliga vattendrag och sjöar saknas i stort sett i området.
Våtmarker kring Länghem tätort är få och små. Flertalet som
funnits har försvunnit genom dikning och odling men i vissa fall
kan en del värden återfås i takt med att dikespåverkan minskar.
Exempel på detta är markerna nedanför reningsverket.

Länghem 2035

Idrott och rekreation
I den västra delen av tätorten ligger idrottsplatsen Ingsvallen med
bland annat två större gräsplaner, som vid sommartid nyttjas för
fotboll och vintertid till längdskidåkning. Här bedriver föreningen
Länghems IF både fotbolls- och skidverksamhet. I anslutning
till Ingsvallen, i skogen, finns motionsslingor med elljusspår och
strövstigar. I södra delen av orten, vid Stakagården, har Länghems
ridklubb sin verksamhet med ridanläggning. I anslutning till
Länghemsskolan finns ortens enda idrottshall.

Jordbruksmark
Länghem domineras av jordbruk och åkermarker. Dessa ligger
utsprida runt om på orten och ett flertal ligger med närhet
till befintliga bebyggelseområden. Det finns mindre ytor med
betesmark och åkermark med långliggande vall.

Kulturmiljö/fornlämningar
Inom planområdet utgörs de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna
av äldre bebyggelse i området kring kyrkan och Stenbockska
kapellet och utmed den gamla landsvägen. Även det gamla
stationshuset har ett visst kulturhistoriskt och karaktärskapande
värde. Det öppna odlingslandskapet som omger Länghem utgör en
del av ortens kulturhistoriska identitet.

Utsnitt ur SGU:s Jordartskarta skala 1:100 000

I Länghem och dess närområde finns åtta kulturhistoriska
lämningar & möjlig fornlämning och två fornlämningar.
Fornlämningarna består av kyrka/ kapell, gravningsplats och
hällristning, bytomt/gårdstomt.
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Geotekniska förhållanden
Länghem domineras till största delen av jordarten morän med
inslag av områden med torv. I nordöstra delen av Länghem utgörs
ett område av drumlin, vilket är en långsträckt, mjuk rundad
moränrygg med en minsta bredd av 125 meter. Området har en
god stabilitet vid grundläggning, det finns inga kända risker för
ras och skred.

Trafik och kommunikationer
Biltrafik
Söder om Länghem löper riksväg 27 som ingår i det regionala
vägnätet och som är en viktig förbindelse mellan regionala centra.
Vägen är av riksintresse för kommunikation och utgör en del av
förbindelsen mellan hamnstäderna Göteborg och Karlskrona.
Riksväg 27 är rekommenderad transportväg för farligt gods.
Genom Länghem löper Boråsvägen i nord – sydlig riktning och
som i söder sammanlänkas med Månstadsvägen som leder ut till
riksväg 27. För Boråsvägen (väg 1685) är idag staten väghållare.
Vägen har idag en funktion som genomfartsled och sammanlänkar
både med väg 1680 och 1688.

Väghållare för gatorna i Länghem. Röd linje markerar gator som sköts av
Trafikverket, blå linje markerar kommunala gator och gator med grön linje
har enskilt väghållaransvar. Källa: Trafikverket
88
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Gång- och cykel
Inom tätorten är cykelförbindelserna goda. Den västra sidan har
ett bättre utbyggt separat gång och cykelnät, än den östra sidan.
Där sker cykeltrafiken främst i blandtrafik, medan gångtrafiken
som oftast kan hänvisas till trottoar. Kommunen har i sitt nya
cykelprogram från 2021 angett en rad med prioriterade gångoch cykelleder. Följande gång- och cykelleder är en del i den
prioritetslistan: Tingarör-Kryddvägen samt Boråsvägen från
Ingestorpvägen vidare till Råddevägen.

Tåg och busstrafik
Länghem är en mindre ort där kommunikationer till närliggande
centralorter och större städer är betydelsefulla. Genom Länghem
passerar Kust till kustbanan som sträcker sig från Göteborg till
Kalmar och Karlskrona, men som inte stannar på orten i dagsläget.
Kust till kustbanan är enkelspårig och trafikeras av både personoch godståg. Idag finns närmaste station i Limmared cirka 10 km
söder om Länghem.
Länghem trafikeras med busstrafik till och från bland annat
Tranemo, Borås och Ulricehamn.

Hälsa och säkerhet
Till aktuell fördjupning har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättats (se bilaga Strategisk miljöbedömning). Denna redovisar
förutsättningarna och konsekvenser för miljö- och riskfaktorer
till följd av de förslag som redovisas. Förutsättningarna för
miljöbedömningen är förutom de föreslagna åtgärderna även
redovisade natur- och kulturvärden, riksintressen med mera

Buller
Länghem påverkas av buller från vägtrafik och spårtrafik på Kust
till kustbanan. Främst järnvägen ger upphov till bullernivåer som
överskrida gällande riktvärden och behöver studeras vidare i
samband med detaljplanläggning.
I en bullerkartering över Länghem framgår att de mest utsatta
bostäderna är placerade längs med järnvägen. Totalt beräknas i
nuläget cirka 75 bostadshus i Länghem ha en ekvivalent ljudnivå
som överskrider 55 dBA. Antalet ökar till 85 bostadshus med
tillkommande Reginatåg (pendeltåg) och till 94 bostadshus med
Trafikverkets prognos för 2040.

Nationella riktvärden för buller utomhus vid nybyggnation och
detaljplaneläggning.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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De maximala ljudnivåerna överskrider 70 dBA vid 226 bostadshus
oberoende av trafikfall.
Definitionen av buller, oönskat ljud beror på person, plats och
situation och varaktighet. Det Europeiska miljöbyråns definition
av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/ eller påverkar
hälsan negativt”.
Riksdagen fastställde i förordningen SFS 2015:216, ”Förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader” de riktvärden för trafikbuller
som redovisas i tabellen nedan, som från och med 1 juni 2015 ska
tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov och i ärenden om
förhandsbesked och gäller för detaljplaner som startats 2 januari
2015 eller senare.
Ljudtrycksnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges
i enhet decibel (dB). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln
vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta
och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudtrycksnivå
då vi upplever fysisk smärta. En ökning med 3dB motsvarar
en fördubbling av den fysikaliska energin men den subjektivt
upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär.

Översvämning
WSP har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) genomfört en översvämningskartering längs med
Ätran. Enligt översvämningskarteringen påverkas inte Länghem
av översvämning från höga flöden i kringliggande vattendrag.

Räddningstjänst
Tranemo kommun ingår i SERF - Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund. I Länghem finns ett räddningsvärn, som
är en frivillig kår utan jour som ligger vid Palmgatan. Närmaste
räddningstjänst finns i Tranemo/ Limmared, Svenljunga eller
Vegby. Från räddningstjänststationen i Limmared är insatstiden till
Länghem mellan 10–20 minuter.

Förorenad mark
I länsstyrelsens register över förorenad mark finns fem
identifierade objekt. Av dessa objekt är ett klassats som klass 4,
liten risk.

Radon
Inom kommunen har ingen radonriskkartering genomförts. I
samband med planläggning eller bygglovsprövning utförs vid
behov mätning av radonhalt i marken.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Kartan visar risk för översvämning vid höga flöden i vattendrag och sjöar.
Källa: MSB
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Rådde gård.
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Genomförande
Under de kommande 15 åren ska översiktsplanen genomföras. När stationsläget är färdigt år
2035 ska samhället stå rustat för en ny era i Länghems historia.

Utbyggnadstakt

På så sätt skapar kommunen en planberedskap och kan stå redo
när behoven av ny exploatering väl uppkommer.

Planeringshorisonten för den fördjupande översiktsplanen är
fram till år 2035. Nivån på det framtida bostadsbyggandet i
kommunen bör öka, i jämförelse med de senaste årens byggande,
om efterfrågan på bostäder och tillväxtmålet om 14 000 invånare
i kommunen år 2035 ska nås. Antal bostäder som den fördjupade
översiktsplanen föreslår uppgår till totalt ca 250 bostäder, vilket
motsvarar behovet enligt den önskade befolkningsutvecklingen i
Länghem utifrån kommunfullmäktiges mål.

Det är av stor vikt att kommande program och detaljplaner
som arbetas fram som planberedskap, är väl genomarbetade
och med flexibilitet så att de inte riskerar att bli föråldrade och
inte kan möta upp framtida behov. Genom att hålla en lagom
takt på utbyggnaden så ges bättre förutsättningar för att passa
in utbyggnaderna i sina närmiljöer och att arbeta vidare med
ekosystemtjänster.

Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen kommer
att ske i ett etappvis. Den föreslagna utbyggnaden av Länghem
är uppdelad i flera utbyggnadsområden inom olika delar av
orten. Utbyggnad kan i första hand ske inom de områden där
kommunen har rådighet över marken. Utbyggnadstakten styrs
av behov och efterfrågan, däremot kan planering för områden
genomföras även om inte behovet finns just nu.
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Utbyggnaden bör med fördel styras av vilken efterfrågan och vilka
behov som finns när det gäller olika typer av boenden, service och
infrastruktur. Inför nya utbyggnadsområden behöver det klargöras
huruvida det kommer att påverka bland annat den offentliga
servicen och om utbyggnadsområdet innebär att kommunen
behöver göra ytterligare investeringar på grund av exempelvis
ökat antal invånare.

Kartan redovisar tänkt etappindelning för utbyggnadsområdena.
Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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För planområdet har det arbetats fram fyra principer att arbeta
vidare med som stöd, när det ska planeras och prioriteras mellan
de olika utbyggnadsområdena för bostäder.

Markägoförhållande och
huvudmannaskap

Etappindelningen bygger på följande parametrar:

Markägoförhållande

• I första hand ska utbyggnad ske på mark som kommunen har
rådighet över, kommunalägd mark.

Markägare och olika byggnadsprojekts bedömda tidplaner är en
ögonblicksbild och kan i snabb takt förändras och bli inaktuella.
Nedan finns en kartbild från hösten 2021 där det framgår att den
största enskilda markägaren inom planområdet är kommunen.
Kommunens roll som markägare i Länghem kräver initiativ
och aktiv medverkan i utvecklingen, både ekonomiskt och med
övriga tillgängliga resurser. Flera av utvecklingsområdena är inte
detaljplanerade vid upprättande av kartbilden.

• Utbyggnad ska i första hand ske i anslutning till befintlig
infrastruktur (vatten och avlopp samt vägar). Alternativt där
anslutning kan ske på ett naturligt och samhällsekonomiskt
fördelaktigt sätt.
• Byggnation ska främjas där det finns möjligheter att bidra och
uppmuntra till ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
• Vid utbyggnad ska hänsyn tas till närliggande verksamheters
omgivningspåverkan.

Huvudmannaskap
I det kommunala uppdraget ingår att tillgodose den offentliga
servicen inom tät- och kransorterna inom kommunen.
Utgångspunkten är därför att kommunen i första hand är
huvudman för allmän platsmark i form av gator, vägar, torg,
parker, natur- och rekreationsområden eller liknande. Det är
endast när särskilda skäl föreligger som huvudmannaskapet kan
vara enskilt. Frågan om kommunalt huvudmannaskap avgörs i
kommande detaljplanering för respektive utbyggnadsområde.
Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för
utbyggnad och skötsel. Vid detaljplanering med kommunalt
huvudmannaskap ska det säkerställas medel för drift och
underhåll för tillkommande områden och anläggningar inom
allmän plats.
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I de fall kommunen inte är huvudman är det fastighetsägarna
inom berörda delar av planområdet som blir huvudman. Detta
sker genom bildande av en gemensamhetsanläggning, som ska
förvaltas av en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen
ansvarar sedan för utbyggnad, drift och underhåll av
gemensamhetsanläggningen. Vid detaljplaner ska skälen till enskilt
huvudmannaskap, förutsättningarna, motiven och konsekvenserna
redovisas i planbeskrivningen.
Vad gäller de större vägarna inom planområdet är staten
ansvariga, vilket innebär att Trafikverket är väghållare för dessa (se
avsnitt 6.7.1 Biltrafik).
För enskilda vägar, där ansvarig vägförening är väghållare,
bör möjlighet erhållas att teckna driftsavtal med kommunen
om kommunen kan räkna hem ekonomiska och miljömässiga
synergieffekter i åtagandet inom aktuellt verksamhetsområde
omfattande kommunala vägar.

Exploateringsekonomi
Vid utbyggnad av nya områden som ger underlag för fler
invånare, ökar behovet av investeringar avseende infrastruktur
och service. När åtgärder i planförslaget ska genomföras får det
ekonomiska konsekvenser för både kommunen och andra aktörer.
Ingen närmare ekonomisk konsekvensanalys av kommunens
intäkter och kostnader för genomförandet har ännu gjorts.
Kommunalägd mark inom planområdet.

Fördjupad översiktsplan, granskningshandling
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Kostnader för planering och genomförandet av detaljplaner
kommer att avspegla sig oavbrutet i kommunens budget på
både kort och lång sikt. Antagna riktlinjer för markanvisning och
exploatering är ett av de ekonomiska styrmedel som kommunen
har att använda sig av vid utveckling och exploatering av mark.
Kostnader och investeringar gällande gator, vägar, parker och
rekreationsområden med mera bedöms delvis kunna finansieras
genom kommunala skattemedel och försäljning av kommunal
mark.
Önskad befolkningsutveckling i Länghem kommer att innebära
nyinvesteringar på anläggningar och ledningsnät för vatten,
avlopp och dagvatten. Investeringar för vatten och avlopp
finansieras i första hand genom anläggningsavgifter enligt
kommunens VA-taxa.
Kostnader för utbyggnad av gator och annan infrastruktur
kan delfinansieras av exploateringsintäkter genom försäljning
av byggklara tomter/fastigheter. Det kan också ske genom
markanvisning eller genom att ålägga krav i exploateringsavtal
med enskilda exploatörer.
Kostnader för att iordningsställa allmän platsmark i
form av parkmark samt skötsel och vidareutveckling av
rekreationsområden bedöms även delvis kunna finansieras genom
exploateringsintäkter och försäljning av kommunal mark. För de
platser där kommunen är huvudman står kommunen för drift och
underhåll genom skattefinansiering.
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I ett senare skede när respektive detaljplan eller annan planering
startar behöver fler erforderliga kostnadsfördelningar och kalkyler
genomföras för att bedöma hur ekonomiskt hållbart projektet kan
anses vara. Utredningar, planeringsarbeten, genomförande liksom
kommande drift och underhåll ska sträva mot en ekonomisk
hållbarhet.
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Vill du lämna synpunkter på översiktsplanen?
Mellan den 25 januari 2022 och den 8 mars 2022 har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
till fördjupad översiktsplan för Länghem.
Du kan lämna dina synpunkter skriftligt till
Tranemo kommun
Samhällssektionen
514 80 TRANEMO
eller via e-post till: kommun@tranemo.se
När du skickar meddelande till Tranemo kommun lämnar du personuppgifter som Tranemo kommun
behandlar. Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till behandlingen. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar dina personuppgifter på www.tranemo.se/kommun-och-politik/personuppgifter/
Du kan läsa mer om förslaget till fördjupad översiktsplan för Länghem på
https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering-och-detaljplaner/fordjupadoversiktsplan-langhem/

Granskningshandling, 2021-11-25
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§ 182 Medborgarförslag om åtgärder för ökning av
befolkningsmängden KS/2021:508
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Medborgarförslaget avslås men kommunen fortsätter dialog i enlighet med
förslagsställarens syfte.

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
Förslagsställaren önskar att kommunen anställer en projektledare som säljer in några av
kommunens orter utifrån deras unikitet.
Kommunen ser positivt till förslagsställarens förslag men kan inte anställa en projektledare
som enbart jobbar med några av alla orter. Under 2021 har kommunen påbörjat flera projekt
kopplat till förslaget samt ingått i nya samarbeten som ska gynna hela kommunen.
Under 2021 har kommunen bland annat:
(1) Påbörjat framtagning av ny översiktsplan
(2) Ökat resurserna kopplat till detaljplanering av nya bostäder och industrimark
(3) Arbetat utefter Fullmäktigemålen genom samverkan med bland annat föreningen
Tillväxt Tranemo, arbetat med kultur och fritidsfrågor och utvecklat samverkan kring
besöksnäringsfrågor
(4) Påbörjat en kommunikationsstrategi under hösten 2021 med syfte att marknadsföra
kommunen.
(5) Lanserat en digital karta för samhällsutvecklingen med villatomter, industrimark,
pågående detaljplaner osv på tranemo.se samt inlett ett samarbete med mäklare
Kommunen känner av ett ökat intresse från byggherrar som är nyfikna och vill bygga mer i
kommunen, företag som efterfrågar om industrimark och medborgare som vill bygga villor
eller bosätta sig i hyresrätter eller bostadsrätter. Villatomter har sålt rekord under 2021 i hela
kommunen.

Ärendet
Cenneth Cedergren har 2021-09-22 lämnat ett medborgarförslag om förslag på ökning av
befolkningsmängden.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Förslagsställaren vill att fler ska flytta till Tranemo kommun och att vi behöver utveckla det
vi har genom att produktutveckla vårat utbud för vissa orter. Förslagsställaren menar också
att kommunen behöver lyfta fram det som är bra på vissa orter och att det finns valbarheter
som andra kommuner inte har. En projektledare behöver utses för detta.
Summering av förslaget sammanfattas enligt nedan:
•
•

En palett av boendemiljöer att välja mellan.
En stark och kunnig projektledare som finansieras av olika organisationer som
Leader Sjuhärad och Sparbanken Tranemo.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-11-12 och 2021-11-15 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Översiktsplan
Tranemo kommun har påbörjat att ta fram en ny översiktsplan där medborgare, företag och
föreningar ihop med förvaltning och politiker tar fram viljeriktningen om hur kommunen
ska utvecklas och växa långsiktigt. Planen ska stå klar 2024. Fram har kommit konkreta
förslag från medborgare om hur vi behöver utveckla och marknadsföra vår kommun.
Kommunen tar även fram en fördjupad översiktsplan för Länghem med syfte att möta upp
efterfrågan på bostäder, anpassning av jordbruksmark och tågstopp. En utvecklingsplan
finns också för Grimsås med syfte att bland annat lyfta viljeriktning och utvecklingen om att
få till ett tågstopp.

Detaljplaner
Kommunen har under 2021 ökat resurserna för att få fram fler detaljplaner. Under 2022
kommer fler detaljplaner att gå ut på samråds- gransknings- och antagandeförfarande.
Framtagande av nya bostäder och industrimark är första steget på trappan för utveckling
och inflyttning.
Fullmäktigemål:
Kommunen har fullmäktigemål om att växa och att bli 14 000 invånare 2035 men även
fullmäktigemål om hållbar samhällsutveckling. Det finns flera aktiviteter idag som
kommunen redan gör för att locka fler invånare. Nedan är några exempel.
Kommunen ingår i föreningen Tillväxt Tranemo ihop med näringslivet där man bland annat
jobbar med temat attraktiv kommun, kompetensförsörjning, infrastruktur, service mot
företag och kommunikation. I attraktiv kommun föreslår man aktiviteter som skulle kunna
stärka kommunen. I kommunikationsgruppen jobbar men med att få ut det som är bra och
locka fler att flytta hit.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Kommunen jobbar även med besöksnäringsfrågor ihop med Svenljunga kommun genom
marknadsföring på svenljungatranemo.se. Fritid på förvaltningen jobbar med att stärka
samarbetet med föreningarna och kulturen är stark i vår kommun med ett brett utbud på
aktiviteter. Det är aktiviteter som ovan, ihop med medborgare, föreningar och företag som vi
ger liv i samhället.
Kommunen har utökat samarbetet med Business Region Borås på Kommunalförbundet
med ett av syftena att öka samverkan för fler etableringar i delregionen
Boråsregionen/Sjuhärad.
Extern kommunikation
Kommunen tar under 2021 fram en kommunikationsstrategi om hur vi kan bli bättre på att
visa upp allt bra i vår kommun. Syftet är att bygga en stolthet men också få fler att flytta till
kommunen.
Digitala kartor
Under 2021 har kommunen tagit fram en digital karta över kommunens villatomter,
industrimark, pågående detaljplaner osv. Kartan finns tillgänglig på tranemo.se. Kommunen
har också upphandlat mäklare som hjälper till att marknadsföra kommunen i olika forum.
Villatomterna för 2021 sålde rekord i augusti.
Förvaltningen anser att kommunen på kort tid har ökat samverkan med flera parter, ökat
utvecklingsdelar som på kort sikt redan påverkat en ökad efterfrågan på bostäder,
villatomter och aktiviteter inom kommunen. På längre sikt finns det genom planering goda
förutsättningar att få fler att flytta till kommunens alla orter.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen svar på medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden
Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund och verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och
svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att kommunen fortsätter dialog i enlighet med
förslagsställarens syfte.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Beslutsgång
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles.

Beslutet skickas till
Förslagsställare Cenneth Cedergren
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Manda Schillerås
Verksamhetschef
Datum: 2021-11-12
Dnr: KS/2021:508

Svar på Medborgarförslag om åtgärder för ökning av
befolkningsmängden
Förslag till beslut
•

Medborgarförslaget avslås utifrån att vi fortsätter dialog med näringslivet
och föreningslivet kopplat till förslagställarens förslag.

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
Förslagsställaren önskar att kommunen anställer en projektledare som säljer in
några av kommunens orter utifrån deras unikitet.
Kommunen ser positivt till förslagsställarens förslag men kan inte anställa en
projektledare som enbart jobbar med några av alla orter. Under 2021 har
kommunen påbörjat flera projekt kopplat till förslaget samt ingått i nya
samarbeten som ska gynna hela kommunen.
Under 2021 har kommunen bland annat:
(1) Påbörjat framtagning av ny översiktsplan
(2) Ökat resurserna kopplat till detaljplanering av nya bostäder och
industrimark
(3) Arbetat utefter Fullmäktigemålen genom samverkan med bland annat
föreningen Tillväxt Tranemo, arbetat med kultur och fritidsfrågor och utvecklat
samverkan kring besöksnäringsfrågor
(4) Påbörjat en kommunikationsstrategi under hösten 2021 med syfte att
marknadsföra kommunen.

(5) Lanserat en digital karta för samhällsutvecklingen med villatomter,
industrimark, pågående detaljplaner osv på tranemo.se samt inlett ett samarbete
med mäklare
Kommunen känner av ett ökat intresse från byggherrar som är nyfikna och vill
bygga mer i kommunen, företag som efterfrågar om industrimark och
medborgare som vill bygga villor eller bosätta sig i hyresrätter eller bostadsrätter.
Villatomter har sålt rekord under 2021 i hela kommunen.

Ärendet
Cenneth Cedergren har 2021-09-22 lämnat ett medborgarförslag om förslag på
ökning av befolkningsmängden.
Förslagsställaren vill att fler ska flytta till Tranemo kommun och att vi behöver
utveckla det vi har genom att produktutveckla vårat utbud för vissa orter.
Förslagsställaren menar också att kommunen behöver lyfta fram det som är bra
på vissa orter och att det finns valbarheter som andra kommuner inte har. En
projektledare behöver utses för detta.
Summering av förslaget sammanfattas enligt nedan:
•
•

En palett av boendemiljöer att välja mellan.
En stark och kunnig projektledare som finansieras av olika organisationer
som Leader Sjuhärad och Sparbanken Tranemo.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-11-12 och 2021-11-15 för
att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Översiktsplan
Tranemo kommun har påbörjat att ta fram en ny översiktsplan där medborgare,
företag och föreningar ihop med förvaltning och politiker tar fram viljeriktningen
om hur kommunen ska utvecklas och växa långsiktigt. Planen ska stå klar 2024.
Fram har kommit konkreta förslag från medborgare om hur vi behöver utveckla
och marknadsföra vår kommun. Kommunen tar även fram en fördjupad
översiktsplan för Länghem med syfte att möta upp efterfrågan på bostäder,
anpassning av jordbruksmark och tågstopp. En utvecklingsplan finns också för
Grimsås med syfte att bland annat lyfta viljeriktning och utvecklingen om att få
till ett tågstopp.

Detaljplaner
Kommunen har under 2021 ökat resurserna för att få fram fler detaljplaner.
Under 2022 kommer fler detaljplaner att gå ut på samråds- gransknings- och
antagandeförfarande. Framtagande av nya bostäder och industrimark är första
steget på trappan för utveckling och inflyttning.
Fullmäktigemål:
Kommunen har fullmäktigemål om att växa och att bli 14 000 invånare 2035 men
även fullmäktigemål om hållbar samhällsutveckling. Det finns flera aktiviteter
idag som kommunen redan gör för att locka fler invånare. Nedan är några
exempel.
Kommunen ingår i föreningen Tillväxt Tranemo ihop med näringslivet där man
bland annat jobbar med temat attraktiv kommun, kompetensförsörjning,
infrastruktur, service mot företag och kommunikation. I attraktiv kommun
föreslår man aktiviteter som skulle kunna stärka kommunen. I
kommunikationsgruppen jobbar men med att få ut det som är bra och locka fler
att flytta hit.
Kommunen jobbar även med besöksnäringsfrågor ihop med Svenljunga
kommun genom marknadsföring på svenljungatranemo.se. Fritid på
förvaltningen jobbar med att stärka samarbetet med föreningarna och kulturen är
stark i vår kommun med ett brett utbud på aktiviteter. Det är aktiviteter som
ovan, ihop med medborgare, föreningar och företag som vi ger liv i samhället.
Kommunen har utökat samarbetet med Business Region Borås på
Kommunalförbundet med ett av syftena att öka samverkan för fler etableringar i
delregionen Boråsregionen/Sjuhärad.
Extern kommunikation
Kommunen tar under 2021 fram en kommunikationsstrategi om hur vi kan bli
bättre på att visa upp allt bra i vår kommun. Syftet är att bygga en stolthet men
också få fler att flytta till kommunen.
Digitala kartor
Under 2021 har kommunen tagit fram en digital karta över kommunens
villatomter, industrimark, pågående detaljplaner osv. Kartan finns tillgänglig på
tranemo.se. Kommunen har också upphandlat mäklare som hjälper till att
marknadsföra kommunen i olika forum. Villatomterna för 2021 sålde rekord i
augusti.

Förvaltningen anser att kommunen på kort tid har ökat samverkan med flera
parter, ökat utvecklingsdelar som på kort sikt redan påverkat en ökad efterfrågan
på bostäder, villatomter och aktiviteter inom kommunen. På längre sikt finns det
genom planering goda förutsättningar att få fler att flytta till kommunens alla
orter.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen svar på medborgarförslag om åtgärder för ökning av
befolkningsmängden
Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Förslagsställare Cenneth Cedergren
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund
Sektionschef

Manda Schillerås
Verksamhetschef

Summering:
• En palett av boendemiljöer att välja mellan ...
• En stark och kunnig projektledare/ Kopia av Kjell Svensson/
• Som hyrs av orterna, finansiering av Sparbanksstiftelsen, Leader m flera
• Ortens unikitet stärks löpande och innevånarna/säljarna blir mer o mer
nöjda - motiverade.
• Innevånarantalet ökas.

Jag har idag talat med Sparbanken Tranemo.
Eftersom de är Kommunens enda bank finns ett
naturligt intresse för ökning av befolkningsmängden.
I ett första samtal har Fredrik Björkman uttalat sig
positiv till iden och han kommer att ta den vidare till
Sparbanksstiftelsens Styrelse.
Nittorps 20210909
Cenneth Cedergren
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§ 183 Formerna för genomförande samt finansiering av
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 KS/2021:449
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Upphäver finansieringsbeslutet från KS 2021-08-30 § 181

•

Inrättar i enlighet med Boråsregionens rekommendation en gemensam funktion för
medlemskommunerna för besöksnäringsfrågor från 2022 där finansieringen är 2
kr/invånare + 50 tkr för Tranemo kommun.

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

Ärendet
Kommunstyrelsen antog Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 vid
sammanträdet 2021-06-21, nu är det dags att besluta om formerna för genomförandet av
strategin. Boråsregionens rekommendation är att inrätta en gemensam funktion för
medlemskommunerna för besöksnäringsfrågor från 2022.
Ett förslag till finansieringsmodell för att genomföra besöksnäringsstrategin togs fram av
nätverket Besöksnäringsansvariga i Boråsregionen Sjuhärad. Förslaget gällde då en
gemensam finansiering på 6 kr/invånare. Kommunalförbundet ändrade förslaget i sista
stund och rekommenderar alla medlemskommuner att anta finansieringsmodellen: 50.000 kr
i årlig fast avgift +2 kr/ invånare i årlig rörlig avgift. För Tranemo kommun blir summan
obetydligt förändrad.

Ekonomisk påverkan
73 872 kr/år inom befintlig ram. Samma summa som tidigare betalats till projektet Cykla och
vandra i Sjuhärad.

Barnkonventionen
Beslutet har ingen påverkan ur ett barnkonventions perspektiv.

Beslutsunderlag
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025
Tjänsteskrivelse 2021-11-11
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-30 § 181
Protokollsutdrag § 60 21-09-10 Genomförande Besöksnäringsstrategi
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Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Kommunalförbundet Boråsregionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
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Sekr sign
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Vår ref: Emma Kristina Helena Isaksson
Turism- och landsbygdsutvecklare
Datum: 2021-11-11
Dnr: KS/2021:449

Tjänsteskrivelse om att upphäva finansieringsbeslutet
från 2021-08-30 § 181 och istället besluta i enlighet med
Boråsregionens rekommendation.
Förslag till beslut
•

Upphäver finansieringsbeslutet från KS 2021-08-30 § 181

•

Inrättar i enlighet med Boråsregionens rekommendation en gemensam
funktion för medlemskommunerna för besöksnäringsfrågor från 2022 där
finansieringen är 2 kr/invånare + 50 tkr för Tranemo kommun.
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen.
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Kommunstyrelsen antog Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 vid
sammanträdet 2021-06-21, nu är det dags att besluta om formerna för
genomförandet av strategin. Boråsregionens rekommendation är att inrätta en
gemensam funktion för medlemskommunerna för besöksnäringsfrågor från 2022.
Ett förslag till finansieringsmodell för att genomföra besöksnäringsstrategin togs
fram av nätverket Besöksnäringsansvariga i Boråsregionen Sjuhärad. Förslaget
gällde då en gemensam finansiering på 6 kr/invånare. Kommunalförbundet
ändrade förslaget i sista stund och rekommenderar alla medlemskommuner att
anta finansieringsmodellen: 50.000 kr i årlig fast avgift +2 kr/ invånare i årlig
rörlig avgift. För Tranemo kommun blir summan obetydligt förändrad.

Ekonomisk påverkan
73 872 kr/år inom befintlig ram. Samma summa som tidigare betalats till
projektet Cykla och vandra i Sjuhärad.

Barnkonventionen
Beslutet har ingen påverkan ur ett barnkonventions perspektiv.

Beslutsunderlag
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025
Tjänsteskrivelse 2021-11-11
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-30 § 181
Protokollsutdrag § 60 21-09-10 Genomförande Besöksnäringsstrategi

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Kommunalförbundet Boråsregionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Patrik Westerlund

Emma Kristina Helena Isaksson

Sektionschef

Turism- och landsbygdsutvecklare

Destination

Sjuhärad/Boråsregionen
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BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI 2025
APRIL 2021
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Bakgrund
Besöksnäringen har vuxit mycket under de senaste
tio åren och ses numera som en av Sveriges
basnäringar. Det har genomförts projekt tidigare för
att skapa ett samarbete mellan kommunerna i syfte
att stärka besöksnäringen. Det senaste slutfördes
2014 och en av slutsatserna var att det saknas en
huvudman för som ansvarar för att samordna och
utveckla arbetet inom turismen.
Ett tidigare tillväxtprojekt, Cykla & Vandra i Sjuhärad, har fortsatt genom att fem av kommunerna
arbetar tillsammans. Det görs också enskilda samarbeten kommuner emellan, men utan kontinuitet.
Nuvarande tillväxtprojekt, Destination Boråsregionen, har som syfte att ta fram en gemensam
strategi för besöksnäringen och en strategi för hur
medlemskommunerna samverkar i frågan.

Ytterligare förstärkning
Inför att kommunalförbundet införde en ny modell
för fördelning av tillväxtmedel, gjordes en analys av
näringslivets behov*, där ett av behoven var stärkt
attraktionskraft. Besöksnäringen är ett verktyg av
flera för att stärka attraktionskraften.

I Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi,
som antogs i februari 2021, pekas fem områden ut
som är av särskilt stor betydelse för regionens
konkurrenskraft och tillväxtpotential. Besöksnäring
samt kulturella och kreativa näringar är ett av de
områdena.

*Behovsanalys Näringslivet i Sjuhärad – (Kontigo april 2019)
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Besöksnäring och regional utveckling
Besöksnäringen är en del av näringslivet och har de
senaste tio åren pekats ut som Sveriges nya basnäring.
Detta med anledning av tillväxttakten i både omsättning
och antal sysselsatta. Enligt Tillväxtverket omsatte
besöksnäringen i Sverige 306 miljarder kr år 2019,
varav ca två tredjedelar landar i den lokala ekonomin.
Besökare handlar i våra butiker, äter på restauranger,
bor på våra boendeanläggningar, betalar för att delta i
aktiviteter osv. Detta bidrar i sin tur till att våra
näringsidkare ökar sin omsättning och kan t ex utöka
öppettider, vilket genererar bättre kommersiellt utbud
för våra invånare. Det gör också att näringsidkaren kan
t ex anställa fler personer eller själv leva på sitt arbete,
vilket ökar sysselsättningen. Besöksnäringen är också
en näring som många kommer i kontakt med som ett
första jobb.

Fördelning besöksnäringens omsättning i Sverige

Att besökare kommer till oss och får fina upplevelser
gör platsen attraktiv o bidrar till att fler vill bo eller
arbeta på platsen. Besöksnäringen är viktigt för att
skapa attraktionskraft, även om det är andra faktorer
som också bidrar.
4

5

Processen
Arbetet har pågått ca ett år och under hösten 2020
har vi anlitat en konsult, Kairos Future, för att leda
oss i processen. Det har inneburit djupintervjuer
med nyckelpersoner, tre halvdagsworkshops
tillsammans med företrädare och aktörer inom
Boråsregionen/Sjuhärads besöksnäring arbetat
med att ta fram en ny vision och strategi som ska
vägleda vårt arbete de kommande fem åren. Över
40 företagare, tjänstemän och politiker har varit
involverade i processen. Tillsammans har vi hittat
fram till en strategi som vi alla kan samlas bakom,
som kan leda oss in i framtiden och som möter de
utmaningar och krav som ställs på oss i en allt mer
snabbrörlig och komplex omvärld

Stort tack
till alla som varit delaktiga i processen – genom
intervjuer, i workshops, i diskussioner och som
bollplank.

Nätverket för besöksnäring består av ansvariga för
besöksnäringsfrågor i medlemskommunerna –
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda
samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
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Nuläge

6

Boråsregionen Sjuhärad idag
En attraktiv region som erbjuder mycket
• Rikt kulturarv och historia

• Konst, textil, mode och design
• Naturen och skogen är en styrka
• Stort aktivitetsutbud; cykling, vandring, skidåkning,
friluftsliv
• Stort utbud av små reseanledningar, guldkorn
• Varierat utbud i regionen

6

7

Nuläge

Boråsregionen Sjuhärad idag
I ett bra läge
• Tillgängligt och nära – lätt att ta sig hit

• Storstadsnära landsbygd
En kreativ plats med driv
• Starka entreprenörer, företagande med driv

• Få året runt-entreprenörer
• Kreativa föreningar med driv
Men med en otydlig profil

• Borås och Ulricehamn de stora besöksmålen; övriga
lite i skymundan
• Otydlig profil
7

8

Möjligheter
• Att utveckla regionen till en mer hållbar
turistdestination; miljö, ekonomi och det sociala
• Satsa på nära besökare och hemester
• Ta tillvara på närheten till Landvetter
• Locka besökare från grannländer, Tyskland och
Stockholm

• Få invånare i regionen att bli ambassadörer
• Bygga ett VI-värdskap

• Ta till vara på det ideella engagemanget i
regionen
• Företagandet och driv i regionen är en styrka

• Engagera dessa grupper i besöksnäringen

• Tillgänglighet och transporter
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Möjligheter
• Skapa paket där vi kopplar samman aktiviteter,
med boende, med mat

• Nyttja den rika kultur och historia som finns i
regionen

• Kan koppla ihop det stora med det småskaliga

• Utveckla och synliggöra matutbudet, lokalt och
närproducerat

• Utveckla naturupplevelserna för att locka fler
och för att tjäna pengar
• Satsa på aktiv semester, olika målgrupper,
nischer
• Bygga vidare på det unika textilarvet

• Arbeta mer med storytelling
• Förstärka varumärket
• Samverkan över länsgränser – turister ser inga
gränser
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Utmaningar
• Att skapa Covid-säkra upplevelser och förstå sig
på det nya normala
• Det är ett minskat resande, affärsresande och
generellt, hur får vi dem att komma?
• Hur kan vi säkra evenemang och event?
• Dåligt med resurser hos de små aktörerna

• Hitta sätta att synliggöra det småskaliga
• Minskad handelsturism och e-handel som
utmanar.
• Vi behöver locka med annat och hur får vi dessa
besökare tillbaka?
• Att bygga ett gemensamt varumärke för en
spretig region

10

Utmaningar
• Möta de ökade kraven på hållbarhet och
hantera klimatutmaningarna

• Få besökare att spendera. Hur tjäna pengar på
natur?

• Att bygga trovärdighet och visa på det genuina
för en allt mer medveten och kritisk resenär

• Säsongsförlängning

• Hitta rätt kompetens och personal
• Öka den digitala mognaden hos våra små
aktörer

• Hitta samarbeten som möjliggör paketering
• Göra det lättare att ta sig runt i regionen och
mellan besöksmål
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden
1. Ökad efterfrågan på naturupplevelser
2. Fler vill resa närmre

3. Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar
4. Det genuina, personliga, äkta och lokala ökar i
värde
5. Fler önskar interaktiva upplevelser
6. Digital tillgänglighet – före, under och efter resan
– blir viktigare
7. Ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden

1 Ökad efterfrågan på naturupplevelser
Vi ser att i ett mer urbant och digitalt samhälle finns
en större längtan till naturen. I det framväxande
digitala samhället ser vi även tendenser till
stressrelaterade sjukdomar till följd av ett mer
uppkopplat vardagsliv och höga prestationskrav
både på jobbet och på fritiden. Naturen blir en
arena där vi kan distansera från tekniken och
återhämta oss.
Förutom avslappning och vila kan naturen vara en
arena för träning och aktiva upplevelser som istället
handlar om hälsa och utmaning. Vi kan se att
intresset för aktiviteter så som vandring och cykling
ökar starkt.
•

Mountainbiking. Foto: Mats Lind
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden

2 Fler vill resa närmre
Våra undersökningar visar på en trend där att allt fler associerar att vara på semester i hemlandet med
hög status medan allt färre anser att det är hög status med exotiska upplevelser och att resa till platser
där andra inte varit.
Som en följd av tidspress och effektivisering av vårt vardagsliv ser vi att huvudsemestern har blivit kortare
(färre dagar) men även när det gäller avståndet (mer sällan exotiska resmål, oftare inhemska
destinationer). I Kairos Futures resvaneundersökning hos skandinaviska resenärer 2020 ser vi att korta
helgresor är vad de flesta skandinaver har för avsikt att spendera mer pengar på framöver. Det här beror
sannolikt delvis på ett ökat hållbarhetsfokus, men kanske också på att innehållet i resan blivit viktigare än
själva destinationen, i takt med ökad resvana.
Möjligheten till unika upplevelser i närområdet ökar således i värde.
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden

3 Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar
Arbetet med långsikt hållbarhet blir en allt viktigare del av destinations-utvecklingsarbetet när turismen ökar.
De ökade kraven på hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet) drivs idag i hög grad också av
näringslivet. Företag som inte visar omsorg om klimatet och samhället riskerar att bli straffade av sina
konsumenter och kunder. På många håll växer nu nya affärslösningar, system och kompetens inom nya
energisystem, transport- och logistiksystem och cirkulär ekonomi fram som blir en naturlig del av en
långsiktigt hållbar besöksnäring.
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden

4 Det genuina, personliga, äkta och lokala
ökar i värde
• I en allt mer digital och tillrättalagd värld längtar vi
efter det äkta. Vi vill uppleva äkta natur och
kulturupplevelser. Runt om i världen söker
besökare efter lokala guldkorn utanför de
tillrättalagda turistfällorna.

• De äkta och genuina upplevelserna, där viss
friktion är en del, kommer troligtvis ha en stark
attraktionskraft framåt. Framväxten av initiativ
som ”Airbnb experiences” och ”Meet the local”
där besökare kopplas samman med lokala
invånare för att få en inblick i deras vardagsliv är
ett typiskt exempel på efterfrågan på det äkta och
genuina.
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden

5 Fler önskar interaktiva upplevelser
• Som ett led av ökad konkurrens om besökarens
uppmärksamhet finns även en ökad förväntning
på upplevelsen. Idag räcker det inte längre att ha
en statisk och passiv upplevelse för att känna
”wow”. I dagens ”spelifierade” värld där besökare
blivit vana vid digitaliserade och interaktiva
upplevelser, speglas även detta av på de fysiska
upplevelserna. Man vill känna och klämma, lära
sig något nytt, utveckla nya färdigheter, tycka till
och vara medskapande för att få mesta möjliga
utbyte av upplevelsen.
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden

6 Digital tillgänglighet – före, under och efter
resan – blir viktigare
De delar av resecykeln som handlar om inspiration, inhämtning av information och bokning har de
senaste åren digitaliserats i en snabbare takt. För att ens bli påtänkt som resmål eller aktivitet är det idag
ett måste att finnas i de digitala kanaler där potentiella besökare befinner sig och letar information.
Vi förväntar oss också bättre tjänster och applikationer för att kunna göra vad vi vill, hur vi vill, när vi vill,
där vi är. Smartphoneutvecklingen är en viktig komponent i människors förändrade köp- och
konsumtionsbeteenden, inte minst av upplevelser. Kartor, leder, information om platsen och utbudet
runtikring t.ex.
Att möjliggöra för besökare att dela med sig av sin upplevelse samt se till att svara på inlägg och
recensioner på sociala plattformar blir viktigare.
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden

7 Ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil
• Vi ser ett allmänt ökat intresse för hälsa, såväl
fysisk och mental, och allt fler försöker hitta vägar
till en hälsosammare livsstil.
• Siffror från SCB visar att 7 av 10 svenskar
motionerar eller idrottar minst en gång i veckan,
där utomhusträning är det vanligaste, och det
pratas allt mer om motion som en medicin mot
stress, ångest och andra sjukdomar.
• Samtidigt gäller detta in hela befolkningen. Ett
annat segment rör sig istället mot ökad övervikt
och sämre hälsa.
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Identifierade osäkerheter
• Covid-19
• Resenärer kräver mer flexibilitet vid
bokning/avbokning
• Ekonomin – vad händer när stöden
försvinner, finns alla företag kvar? Hur ser
hushållens ekonomi ut framöver?

• Hemester; fortsatt intressant post-Covid?
• En otryggare framtid?

• Klimat/väder
• Otrygghet/terrorism

• Fortsatta reserestriktioner, hur länge?
• Fortsatta restriktioner kring
folksamlingar/event, hur länge?
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Strategins byggstenar
Vision

Boråsregionen/Sjuhärad

– det givna valet i Väst för närodlade
globetrotters och aktiva upptäckare
Mission

Positionsteman

Strategi

Förutsättning

Utveckla besöksnäringens utbud och stärka kommunikationen
mot potentiella och befintliga besökare och invånare
Koppla på och
koppla av i naturen
Utveckla
digitala och
fysiska
tillgängligheten

Omvärldsbevakning
och analys

Lära och uppleva
design, konst, textil
Produkt-, affärsoch destinationsutveckling
(behålla småskaligheten)

Lyfta matupplevelserna

Träna och tävla för
bättre hälsa
Paketera mera
(bo, äta, göra)

Göra invånare
till stolta
ambassadörer

Tillsammans är vi starka!
Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad
Hållbar utveckling

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2. Bra för boende och besökare

3. Fler besökare när och där det inte är fullt
4. Fler jobb och jobb som går att leva på
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och
aktiva upptäckare

Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad behöver
något att samlas kring, en riktning för det framtida
gemensamma arbetet. Genom att ta till vara, samla
och utveckla våra styrkor skapas förutsättningar för
att skapa en stark besöksdestination med en tydlig
profil. Att besöka Boråsregionen Sjuhärad ska var
ett givet val för de som reser och vill resa till
Västsverige.
Vi vill bli en destination som attraherar närodlade
globetrotters; nyfikna besökare som vill uppleva
och lära sig om det lokala, om kultur, få nya intryck
och utvecklas. Vår destination ska stå högst upp på
önskelistorna bland aktiva upptäckare som vill ha
spännande naturupplevelser och aktiviteter av
högsta klass, som vill röra på sig och som månar
om att de själva och de i deras närhet ska må bra.

22

Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och
aktiva upptäckare

Vi vill bli en destination som attraherar närodlade
globetrotters; nyfikna besökare som vill uppleva
och lära sig om det lokala, om kultur, få nya intryck
och utvecklas. Vår destination ska stå högst upp på
önskelistorna bland aktiva upptäckare som vill ha
spännande naturupplevelser och aktiviteter av
högsta klass, som vill röra på sig och som månar
om att de själva och de i deras närhet ska må bra.
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och
aktiva upptäckare

• I en allt mer snabbrörlig och tumultartad
omvärld vill Boråsregionen Sjuhärad vara en
besöksdestination som bidrar till höja
besökares och invånares välmående, såväl
fysiskt som mentalt. Visionen uppmanar till
rörelse, till en aktiv livsstil, och till att få fler
människor att bege sig ut och uppleva, både
kultur och natur.

• Vi vill erbjuda upplevelser som uppmuntrar till
lärande, nytänkande, interaktivitet och
idéutbyte. Boråsregionen Sjuhärad vill vara en
mötesplats för besökare och invånare.
• Vi vill skapa våra egna, extra unika,
Sjuhäradsupplevelser genom att bli bäst på att
kombinera kultur med natur.
• Vi eftersträvar en tillväxt för regionens
besöksnäringsföretag och närliggande
verksamheter.
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Mission: Utveckla besöksnäringens utbud och stärka

kommunikationen mot potentiella och befintliga besökare och invånare
• Genom att utveckla och kvalitetssäkra utbudet
blir vi attraktiva för fler potentiella besökare,
både utanför och inom regionen.

• Genom en förstärkt gemensam kommunikation
med tydliga budskap som samlar
destinationen når vi fler.

• Detta förväntas öka antalet besökare till
regionen, öka sysselsättning och öka
omsättningen inom besöksnäringen. En välkänd
och attraktiv destination förhöjer även
livskvalitén för de som bor, verkar och besöker
regionen.
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Position: Koppla på och koppla av i naturen
• Boråsregionen Sjuhärad ska utveckla sin
position inom naturturism.

• Möjligheten till skidåkning, både utför och på
marken, ska locka besökare året runt!

• Naturen är en av Boråsregionen Sjuhärads
främsta tillgångar. Genom att gemensamt ta
fram och utveckla fantastiska naturupplevelser
så skapas fler och starkare besöksanledningar
året runt.

• Möjligheten att uppleva naturen från en
cykelsadel ska locka både nybörjare och erfarna
cyklister i alla åldrar. Detta ska göra oss till en
av Västsveriges bästa cykeldestinationer.

• Vi ska erbjuda naturaktiviteter i hög klass;
välutvecklade vandrings-, cykel- och kanotleder
som sträcker sig mellan kommunerna samt
fiskeupplevelser av högsta rang.

• Vår natur ska vara en arena för välmående och
hälsa, en arena där besökarna kan varva ner
och koppla av.
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Position: Lära och uppleva design, konst, textil
• Boråsregionen Sjuhärad ska ta en position
inom design, textil, hantverk och utomhuskonst.
• Vi ska vara ett av de främsta besöksmålen inom
det här segmentet. För den som vill uppleva
mode och lära sig mer om textil, design och
textilhistoria ska Boråsregionen Sjuhärad vara
det givna valet.

• Att kunna ta del av, och bidra till, regionens
stolta hantverks- och formgivningstradition ska
vara en stor besöksanledning. Vi vill även
bygga ut utbudet av och kännedomen om vår
utomhuskonst.
• Vår unika kombination av design, textil,
hantverk och utomhuskonst med
naturupplevelser skapar rubriker och får oss att
sticka ut från mängden.
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Position: Träna och tävla för bättre hälsa
• Boråsregionen Sjuhärad ska bevara och
utveckla sin position inom hälsa, idrott och
träning.

• Vi ska vara det givna valet för aktiva besökare
och ha en tydlig profil som en aktiv destination
där hälsa och välmående, såväl fysisk som
mental, samt rörelse är i centrum. Regionen ska
vara en plats där alla, från gemene man och
kvinna till elitidrottare, kan stärka sin hälsa och
sitt välmående.

• Vi ska vara kända för våra stora och fina
idrottsanläggningar vilka lockar föreningar från
hela Sverige och Europa. Vi vill att allt fler deltar
i våra tävlingar och lopp och att våra
träningsläger i världsklass är vida kända.
• Vi vill utveckla vår position som den naturliga
arenan för multisport-evenemang och förmå allt
fler nationella och internationella idrottsgrenar
att vilja lägga sina mästerskap i Sjuhärad.
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Strategi: Utveckla digital och fysisk tillgänglighet (mobilitet,
marknadsföring och sälj)

• För att nå ut till fler besökare behöver vi
förstärka vår digitala närvaro och
kommunikation.

• För att underlätta rörelse till och inom regionen
behöver vi vara med i utvecklingen av nya och
bättre mobilitetslösningar.
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Strategi: Omvärldsbevakning och analys
• För att hänga med i en allt mer snabbrörlig och
komplex värld krävs det att vi arbetar
kontinuerligt med att bevaka och analysera vår
omvärld. Vi behöver stärka våra analytiska
kompetens inte minst när det kommer till att
hantera dataströmmar.
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Strategi: Produkt-, affärs- och destinationsutveckling (behålla
småskaligheten)

• För att stärka attraktionskraften vill vi lyfta fram
befintligt utbud och stimulera till fler, attraktiva
och unika guldkorn. Vi vill främst jobba med att
bibehålla och stärka småskaligheten.
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Strategi: Lyfta matupplevelserna
• Matutbudet på platsen en är viktig beståndsdel i
ett minnesvärt besök och får folk att vilja
komma tillbaka. Därför behöver vi lyfta
matupplevelserna. Det lokala, närproducerade
och våra unika smaker blir en viktig strategi
framåt.
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Strategi: Paketera mera (bo, äta, göra)
• Ett litet guldkorn räcker kanske inte för att
motivera någon att resa till Sjuhäradsregionen.
Därför behöver vi lyfta fram och visa på hur en
semesterupplevelse kan se ut i sin helhet. Att
möjliggöra egenpaketering av bo, äta, göra, på
ett illustrativt sätt, eller även som färdiga
bokningsbara paket blir en viktig strategi.
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Strategi: Göra invånare till stolta ambassadörer
• En av de viktigaste resanledningarna är att
besöka släkt och vänner. En av de viktigaste
informationskällorna är också släkt och vänner.
Därför är en nyckelstrategi att göra invånarna i
Sjuhäradsregionen till ambassadörer.
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Förutsättning: Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad
• Det krävs att det inom Boråsregionen Sjuhärad
finns en väl etablerad samsyn kring vart vi vill
och att aktörerna inom besöksnäringen
samarbetar tightare och genomför satsningar
tillsammans.

• För att lyckas med strategin och för att bli
framgångsrika mot 2025 krävs det således att vi
arbetar gemensamt, med gemensam
finansiering och budget över
kommungränserna.

• Mot 2025 behöver vi se till att vi drar nytta av
varandra och att vi inte ser varandra som
konkurrenter. En större kunskap inom näringen
rörande vilka vi är som verkar inom
besöksnäringen och vi gör är nödvändigt om vi
ska kunna hjälpa varandra att växa.
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Förutsättning: Hållbar utveckling
• Ett genuint hållbarhetstänk ska genomsyra alla
de aktiveter och satsningar som görs inom
besöksnäringen de kommande 5 åren.

• Hållbarhetsklivet skapar en samsyn kring vilka
principer som ska vägleda Boråsregionen
Sjuhärads hållbarhets-arbete framåt.

• Genom att ansluta oss till Hållbarhetsklivet
skapas nödvändiga förutsättningar för att
besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad ska
utvecklas på ett verkligt hållbart sätt mot 2025.

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2. Bra för boende och besökare
3. Fler besökare när och där det inte är fullt
4. Fler jobb och jobb som går att leva på

Läs mer om Hållbarhetsklivet >>
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Appendix

Appendix A:
Idéer till aktiviteter och satsningar
• Att utveckla den digital tillgängligheten genom
att utveckla en gemensam digital plattform där
besökaren lätt kan hitta, sätta ihop egna paket
och boka både stora och små upplevelser från
hela Boråsregionen Sjuhärad.

• Arbeta med kompetensutveckling. Utbilda de
små aktörerna i digital marknadsföring och hur
man kan arbeta med sociala medier och göra
det enkelt för besökaren att dela sin upplevelser
efteråt.

• Utveckla AI-funktioner som hjälper och guidar
besökaren till besöksmål som passar just deras
intressen och behov.

• Skapa en Youtube-kanal för vi låter både kända
och okända personer utforska vad vi har.

• Göra det möjligt att besöka vissa platser i
regionen virtuellt och på att utforska hur digitala
hjälpmedel så som VR/AR kan användas för att
skapa digitala och internativa upplevelser inom
natur och kultur.

• Att locka besökare genom att jobba med den
stora mängd småskaliga aktörer, besöksmål
och besöksanledningar som finns i regionen.
• Lyfta de små guldkorn som finns utspridda i
hela regionen och göra de välkända för både
besökare och invånare.
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Appendix A:
Idéer till aktiviteter och satsningar
• Koppla ihop de stora besöksmålen på de stora
orterna med mindre aktörer på de mindre
orterna.

• Engagera invånare i besöksnäringen genom att
jobba med det stora lokala och ideella
engagemang som finns i regionen.
• Inkludera invånare i Boråsregionen Sjuhärad i
destinationsutvecklingsprocesser och göra det
möjligt för dem att komma med idéer kopplade
till regionens utveckling.
• Öka kännedomen hos invånarna kring vad som
finns att upptäcka i Boråsregionen Sjuhärad.

• Invånarna ska känna sig stolta över allt
regionen har att erbjuda och vilja visa upp
regionen för deras med sig sina vänner, familj
och besökare.
• Att ta fram storslagna helhetsupplevelser
genom att ta fram färdiga attraktiva paket som
kopplar samman boende, mat och aktiviteter i
hela regionen.
• Göra det möjligt för besökare att bygga ihop
egna personliga paket med upplevelser inom
bo, äta, göra.

• Skapa kommunöverskridande paket och
upplevelser.
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Appendix A:
Idéer till aktiviteter och satsningar
• Skapa ett forum för nätverkande för att öka
kännedomen inom näringen rörande vilka
aktörer som finns och vad de erbjuder.

• Skapa evenemang riktade mot de kringboende
så att de vet vad man kan göra och uppleva i
närområdet.
• En förbättrad kollektivtrafik kan gagna både
besökare och invånare i regionen. Fler
avgångar, till fler platser, under större delar av
året.

• Skapa infrastruktur som gör det möjligt för
besökaren att ta sig runt i regionen utan egen bil
• Utökad och förenklad cykeluthyrning samt att
det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på alla
kommunala och regionen transporter.
• Utökad trafik mellan knytpunkterna Landvetter
(för luftburna besökare) och Herrljunga (för
tågburna besökare)
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Appendix B:
Preliminära målgrupper
1. Svenskar
• De aktiva svenskarna som önskar rörelse, liv och
natur när de åker på semester.

• De medvetna besökarna som söker
kulturupplevelser, njutning och vardagslyx.

2. Utlandsmarknader
• I samarbete med Västsvenska Turistrådet
bearbetas och prioriteras ett antal utvalda
utlandsmarknader.

3. Sjuhäradsbor
• Övertyga de viktigaste ambassadörerna så att de i
sin tur promotar Boråsregionen och få deras gäster
att stanna en natt till.

4. Näringen, politiker och kommuner
• För att få näringen, politiker och kommunerna att
investera tid och pengar i det vi gör behöver vi få
dem att tro på oss och vårt arbete.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30

§ 181 Formerna för samverkan inom besöksnäringen i Sjuhärad
KS/2021:449
Kommunstyrelsens beslut
• Inrättar en gemensam funktion för medlemskommunerna för besöksnäringsfrågor från
2022 där finansieringen är 6 kr/invånare för Tranemo kommun med placering på
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund.
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 vid
sammanträdet 2021-06-21, nu är det dags att besluta om formerna för genomförandet av
strategin. Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att
gemensamt ta tag i för att kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. Att ha
en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras
kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt
utbud ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat.
Vi har också betydligt större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt,
som växlar upp våra insatser, utvecklar vårt näringsliv och ger ännu mer tillbaka. För att föra
strategin till genomförandefas krävs ett organiserat och kontinuerligt samarbete för
att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som besöksmål och destination.

Ärendet
Kommunstyrelsen antog Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 vid
sammanträdet 2021-06-21, nu är det dags att besluta om formerna för genomförandet av
strategin.
Det har tidigare genomförts projekt för att skapa ett samarbete mellan kommunerna i syfte
att stärka besöksnäringen. Det senaste slutfördes 2014 och en av slutsatserna var att det
saknas en huvudman som ansvarar för att samordna och utveckla arbetet inom turismen.
Ett tidigare tillväxtprojekt, Cykla & Vandra i Sjuhärad, har fortsatt genom att fem av
kommunerna arbetar tillsammans, vilket har slagit mycket väl ut. Det görs också enskilda
samarbeten kommuner emellan, men utan kontinuitet. Nuvarande tillväxtprojekt,
Destination Boråsregionen, har som syfte att ta fram en gemensam strategi för
besöksnäringen och en strategi för hur medlemskommunerna samverkar i frågan. Arbetet
sker tillsammans med nätverket för besöksnäringsansvariga i medlemskommunerna.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30
Dags att kraftsamla tillsammans
Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att gemensamt ta tag
i för att kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. Förvaltningen ser en klar
potential att växla upp framåt, och vet också att det finns viktiga synergieffekter. Det finns
en stor potential att besökare också blir våra nya invånare. Sjuhärad är väl rustat och har
stora möjligheter att ta tillvara på möjligheterna som trenderna skapar, men det behövs en
gemensam kraftsamling. Det råder enighet om att den nuvarande uppdelningen av resurser
på flera kommuner inte är att utnyttja resurserna och kompetensen som finns i regionen
optimalt. För att lyckas med detta krävs ett organiserat och kontinuerligt samarbete för
att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som besöksmål och destination.
Uppväxling av det gemensamma arbetet
Den strategi som är antagen kommer att behöva en större satsning, men en nödvändig viktig
pusselbit i detta arbete är att skapa en stark funktion med ansvar för att driva
frågorna framåt. Den viktigaste uppgiften för funktionen i nuläget är att se möjligheter för
att föra strategin till genomförandefas. Det kan vara t ex
•

Driva våra regionfrågor och agera länk till VGR, Turistrådet samt andra regionala
aktörer

•

Se helheten och utvecklingsmöjligheter

•

Söka gemensamma projektpengar

•

Vara ett stöd för medlemskommunerna inför att förankra beslut/frågor/strategier i
politiken och näringen

•

Upprätthålla insatserna som idag görs i Cykla- & Vandra-projektet

Samlade resurser, paraplyfokus och en objektiv placering
Idag drivs projektet Cykla & Vandra i Sjuhärad av fem kommuner för att tillsammans
utveckla och marknadsföra outdoor-turismen i de fem kommunerna. Detta projekt avslutas
vid utgången av 2021. För att verkligen kunna ta vara på potentialen i besöksnäringen krävs
det en mer långsiktig satsning med mer resurser än idag. Förslaget är minst en heltidstjänst
samt medel för utveckling och marknadsföring.
Förslag till gemensam funktion för besöksnäringsfrågor:
•

Minst en heltidstjänst (100%)

•

Budget på ca 1,5 milj kr/år

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30

•

Finansiering via medlemskommunerna enligt en överenskommen fördelningsnyckel,
förslagsvis baserad på invånarantal, samma modell som för Business Region Borås, 6
kr/invånare och år.

•

Besöksnäringen är en del av näringslivet varför ett samarbete med Business Region
Borås är viktigt.

•

En stor del av verksamheten som idag bedrivs inom Cykla & Vandra i Sjuhärad,
kommer att ingå i den gemensamma funktionen. Det innebär att delar av den
kostnaden som idag läggs i det projektet ingår i helheten.

Finansiering för en ny funktion enligt samma modell som BRB, 6 kr/invånare, 100% tjänst
Kommun

Folkmängd per GrundKr per
Demografisk Totalt
31/12 2020
ersättning invånare ersättning för
köpta
tjänster

Bollebygd

9 544

0

6

57 264

57 264

Borås

113 714

0

6

682 284

682 284

Herrljunga

9 444

0

6

56 664

56 664

Mark

34 896

0

6

209 376

209 376

Svenljunga

10 751

0

6

64 506

64 506

Tranemo

11 885

0

6

71 310

71 310

Ulricehamn

24 704

0

6

148 224

148 224

Vårgårda

11 946

0

6

71 676

71 676
1 361 304

För att tydligt signalera att funktionen verkar för alla medlemskommuner är en objektiv
placering på kommunalförbundet att föredra. Detta kan även skapa fler samarbeten då det
finns stora fördelar med att sitta tillsammans med kommunalförbundets övriga funktioner,
såsom näringsliv (BRB), infrastruktur/strukturbild, kultur, miljöstrategiskt samarbete m fl.
Det har visat sig under tiden som projekt Destination Boråsregionen har pågått att det finns
mycket synergier att ”korsa” dessa verksamheter.
Att ha en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras
kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt
utbud ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat.
Ordförandes sign
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Vi har också betydligt större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt,
som växlar upp våra insatser, utvecklar vårt näringsliv och ger ännu mer tillbaka.
Förslaget är att en ny funktion ska vara på plats fr o m januari 2022.

Ekonomisk påverkan
71 310 kr/år som tas inom befintlig budget, turismverksamhet. Detta är samma peng som
tidigare betalats till cykla-&vandraprojektet.

Barnkonventionen
Ingen påverkan

Beslutsunderlag
AU §117, 2021-08-17
Tjänsteskrivelse 2021-08-05
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025

Föredragning och debatt
Turism- och landsbygdsutvecklare Emma Isaksson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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Sammanträdesprotokoll
Direktionen
Datum: 2021-09-10
Sida 12 (22)

§ 60 Formerna för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025

Diarienummer: 2021/SKF0117

Beslut
Direktionen rekommenderar kommunerna att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen
Sjuhärad 2025 genom gemensam finansiering enligt samma modell som befintligt projekt Cykla och
vandra i Sjuhärad
Sammanfattning
Vid Direktionens möte 2021-04-16 rekommenderades medlemskommunerna att anta
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 och kansliet gavs i uppdrag att utreda formerna
för genomförandet av strategin. I maj sammanträdde Beredningen för hållbar regional utveckling och
diskuterade då synen på genomförandet av strategin för besöksnäring i Boråsregionen. Beredningen
rekommenderade vid mötet att kansliet får i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla det
samarbete som idag pågår mellan sex kommuner kring satsningen på Cykla och vandra i Sjuhärad. I
uppdraget bör möjliga modeller och finansieringslösningar presenteras och förutsättningarna för
samverkan bör beskrivas. Vidare rekommenderade beredningen att nätverket inom besöksnäring i
Sjuhärad ska fortsätta sitt samverkansarbete.
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 har tagits fram inom ramen för det
gemensamma utvecklingsprojektet Destination Boråsregionen där alla medlemskommuner är
representerade. Projektets syfte är att ta fram en gemensam strategi för besöksnäringen och en
strategi för hur medlemskommunerna ska samverka och samordna i frågor inom besöksnäring för att
skapa en attraktiv region. En målsättning i projektet har varit att ta fram förslag på modell för
samverkan mellan kommunerna. Samverkansprojekt inom besöksnäring i Boråsregionen har pågått
sedan 2012.
Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att gemensamt ta tag i för att
kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. De ansvariga i kommunerna ser en klar
potential att växla upp framåt och vet också att det finns viktiga synergieffekter. Dit människor vill
resa, där vill också människor bo. Sjuhärad är väl rustat och har stora möjligheter att ta tillvara på
möjligheterna som trenderna skapar, men det behövs en gemensam kraftsamling. Det råder enighet
om att den nuvarande uppdelningen av resurser på flera kommuner inte är att utnyttja resurserna
och kompetensen som finns i regionen optimalt. För att lyckas med detta krävs ett organiserat och
kontinuerligt samarbete för att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som besöksmål
och destination. Att ha en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras
kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt utbud
ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat. Det ger
betydligt större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt, som växlar upp våra
insatser, utvecklar vårt näringsliv och åstadkomma uppväxlingseffekter av redan satsade medel i
kommunerna.
Avsikten är att bygga vidare på den verksamhet som idag bedrivs inom Cykla och vandra i Sjuhärad
och att utöka med områden som ingår i strategin.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Direktionen
Datum: 2021-09-10
Sida 13 (22)

Genomförande genom gemensam finansiering
Genomförandet av Besöksnäringsstrategi 2022-2025 sker enligt samma modell och
finansieringsgrund som befintligt projekt Cykla och vandra i Sjuhärad. Befintligt projekt avslutas
2021-12-31.
Finansieringsmodell för Cykla och vandra:
Grundavgift/år och kommun: 50 000 kr
Rörlig avgift/år: 2 kr/invånare
Samordning av genomförandet sker inom ramen för nätverket för besöksnäring i Boråsregionen.
De kommuner som idag inte deltar i projektet Cykla och vandra erbjuds deltagande i genomförandet
inom ramen för nätverket för besöksnäring.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 184 Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna
gång- och cykelleder - Christoffer Andersson (C) KS/2021:301
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Motionen antas i de delar som berör anläggningsstödet.
- Genom att se över föreningsstödet och en ökad samverkan med föreningar
som delvis är påbörjad.

•

Motionen antas delvis i de delar som berör samverkan.
- Med argumenten att arbetet delvis är påbörjat men kan integreras i det
arbete som redan drivs för LONA-projektet om ledutveckling.
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att fortsätta Hjälmå-leden från
Nittorp till Uddebo och kommungränsen med hjälp av LONA-stöd.

•

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
Christoffer Andersson har 2021-04-30 lämnat en motion angående bevarande och utveckling
av föreningsdrivna gång- och cykelleder.
Förslagsställaren anser att
• en utredning bör genomföras med uppdrag att se över möjligheterna att
inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser till
anläggningsstödet för föreningar.
• Tranemo kommun skall vara drivande i samverkan kring föreningsdrivna
leder och samverka med grannkommuner i utvecklingen av vandrings- och
cykelleder.
Förvaltningen har varit i kontakt med Christoffer Andersson 2021-11-04 och vid flertalet
tidigare telefonsamtal för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Inget vidare
förslag har lämnats.
Gällande första punkten så kommer förvaltningen att se över möjligheten att inkludera även
vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen av föreningsstödet inför
2022.
Gällande andra punkten så görs detta redan genom projektet Cykla & vandra i Sjuhärad som
Tranemo kommun har varit delaktig i sedan 2016. Information och marknadsföring av de
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föreningsdrivna lederna tillhandahålls i kommunens digitala kanaler samt i tryckt material
på våra infopoints. Turism- och landsbygdsutvecklaren har en dialog med föreningarna.
Det pågår även ett treårigt projekt för utveckling av cykel- och vandringsleder som Tranemo
kommun beviljats LONA-bidrag för. En projektledare är anställd och jobbar med projektet i
samverkan med Ulricehamns och Gislaveds kommuner.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan i nuläget. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att
inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen av
föreningsstödet inför 2022.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och
cykelleder
Motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och cykelleder

Föredragning och debatt
Turism- och landsbygdsutvecklare Emma Isaksson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten att fortsätta Hjälmå-leden från Nittorp till Uddebo och kommungränsen med
hjälp av LONA-stöd.

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

Beslutet skickas till
Christoffer Andersson
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Emma Kristina Helena Isaksson
Turism- och landsbygdsutvecklare
Datum: 2021-11-12
Dnr: KS/2021:301

Svar på Motion om bevarande och utveckling av de
föreningsdrivna gång- och cykelleder - Christoffer Andersson
(C)

Förslag till beslut
•

Motionen antas i de delar som berör anläggningsstödet.
- Genom att se över föreningsstödet och en ökad samverkan med
föreningar som delvis är påbörjad.

•

Motionen antas delvis i de delar som berör samverkan.
- Med argumenten att arbetet delvis är påbörjat men kan
integreras i det arbete som redan drivs för LONA-projektet om
ledutveckling.

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
Christoffer Andersson har 2021-04-30 lämnat en motion angående bevarande och
utveckling av föreningsdrivna gång- och cykelleder.
Förslagsställaren anser att
• en utredning bör genomföras med uppdrag att se över
möjligheterna att inkludera även vandrings- och cykelleder samt
rastplatser till anläggningsstödet för föreningar.
• Tranemo kommun skall vara drivande i samverkan kring
föreningsdrivna leder och samverka med grannkommuner i
utvecklingen av vandrings- och cykelleder.

Vår ref: Emma Kristina Helena Isaksson
Turism- och landsbygdsutvecklare
Datum: 2021-11-12
Dnr: KS/2021:301

Förvaltningen har varit i kontakt med Christoffer Andersson 2021-11-04 och vid
flertalet tidigare telefonsamtal för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt
förslag. Inget vidare förslag har lämnats.
Gällande första punkten så kommer förvaltningen att se över möjligheten att
inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen
av föreningsstödet inför 2022.
Gällande andra punkten så görs detta redan genom projektet Cykla & vandra i
Sjuhärad som Tranemo kommun har varit delaktig i sedan 2016. Information och
marknadsföring av de föreningsdrivna lederna tillhandahålls i kommunens
digitala kanaler samt i tryckt material på våra infopoints. Turism- och
landsbygdsutvecklaren har en dialog med föreningarna.
Det pågår även ett treårigt projekt för utveckling av cykel- och vandringsleder
som Tranemo kommun beviljats LONA-bidrag för. En projektledare är anställd
och jobbar med projektet i samverkan med Ulricehamns och Gislaveds
kommuner.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan i nuläget. Förvaltningen kommer att se över
möjligheten att inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den
större översynen av föreningsstödet inför 2022.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna
gång- och cykelleder
Motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och cykelleder

Vår ref: Emma Kristina Helena Isaksson
Turism- och landsbygdsutvecklare
Datum: 2021-11-12
Dnr: KS/2021:301

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Christoffer Andersson
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund
Sektionschef

Emma Isaksson
Turism- och landsbygdsutvecklare

Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna gång- och cykelleder.
Tranemo kommun har ett stort antal föreningsdrivna gång- och cykelleder som är välbesökta
av såväl kommuninvånare som andra intressenter. Vi har en fantastisk natur i Tranemo
kommun som möjliggör friluftsliv i alla dess former.

Inför valet 2018 lyfte Centerpartiet i Tranemo kommun följande:
•

Aktiv fritid med tillgängligt friluftsliv
Vi ska främja och stötta föreningslivet, kulturverksamhet och lokala engagemang för
att erbjuda ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter. (…) En utav våra
starkaste tillgångar är vår natur. Den ska vi nyttja och göra tillgänglig genom
utveckling av leder och information.

Som en del i att Tranemo ska vara en attraktiv kommun så föreslår vi att:
-

En utredning genomförs med uppdrag att se över möjligheterna att inkludera även
vandrings- och cykelleder och ”rastplatser” till anläggningsstödet för föreningar.
Tranemo kommun ska vara drivande i samverkan mellan föreningsdrivna vandringsoch cykelleder och ska samverka med grannkommuner i utvecklingen av vandringsoch cykelleder.

Christoffer Andersson, Karin Ljungdahl och Lennart Haglund.
Centerpartiet I Tranemo kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 185 Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens
fastigheter med syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som
kommunen kan avyttras. KS/2020:620
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i inventeringslistan

Allmänna utskottets beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att justera inventeringslistan inför kommunstyrelsen
sammanträde utifrån diskussion på allmänna utskottet.

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 beslut om budget 2021 gav kommunfullmäktige, 2020-11-23 § 129,
förvaltningen i uppdrag att ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter med syfte
att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen kan avyttra.
Förvaltningen kan nu presentera en aktuell inventeringslista av detta slag och föreslår att
kommunfullmäktige noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i
inventeringslistan.

Ekonomisk påverkan
I detta skedet då den framtagna inventeringslistan presenteras har ärendet ingen ekonomisk
påverkan. Beroende på andra beslut som kan följa härefter, utifrån inventeringen, kan det
uppstå en ekonomisk påverkan. Det kan då röra sig om både inkomster och utgifter
beroende på om det handlar om försäljning eller renovering.

Barnkonventionen
Detta ärende har ingen påverkan ur barnrättsperspektivet eftersom det bara handlar om att
redovisa fastigheter med syfte att de skulle kunna avyttras. Det är i detta skede inte fråga om
att avsluta någon verksamhet som bedrivs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-09
Inventeringslista över kommunens fastigheter inklusive förvaltningens förslag på vilka som
skulle kunna avyttras 2021-11-01
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Brolin (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att justera inventeringslistan till
kommunstyrelsens sammanträde utifrån diskussion.

Beslutsgång
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Inventeringslista över kommunens fastigheter som skulle kunna avyttras
2021-11-01

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Tina Haglund
Handläggare
Datum: 2021-11-09
Dnr: KS/2020:620

Tjänsteskrivelse om uppdraget att ta fram en
inventeringslista på kommunens fastigheter med syfte
att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som
kommunen kan avyttras.
Förslag till beslut
•

Noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i
inventeringslistan

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 beslut om budget 2021 gav kommunfullmäktige, 2020-11-23 §
129, förvaltningen i uppdrag att ta fram en inventeringslista på kommunens
fastigheter med syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen
kan avyttra.
Förvaltningen kan nu presentera en aktuell inventeringslista av detta slag och
föreslår att kommunfullmäktige noterar att uppdraget har genomförts och
noterar informationen i inventeringslistan.

Ekonomisk påverkan
I detta skedet då den framtagna inventeringslistan presenteras har ärendet ingen
ekonomisk påverkan. Beroende på andra beslut som kan följa härefter, utifrån
inventeringen, kan det uppstå en ekonomisk påverkan. Det kan då röra sig om
både inkomster och utgifter beroende på om det handlar om försäljning eller
renovering.

Barnkonventionen
Detta ärende har ingen påverkan ur barnrättsperspektivet eftersom det bara
handlar om att redovisa fastigheter med syfte att de skulle kunna avyttras. Det är
i detta skede inte fråga om att avsluta någon verksamhet som bedrivs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-09
Inventeringslista över kommunens fastigheter inklusive förvaltningens förslag
på vilka som skulle kunna avyttras 2021-11-01

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Inventeringslista över kommunens fastigheter som skulle kunna avyttras
2021-11-01

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund

Mikael Skattberg

Sektionschef

Verksamhetschef

1. Fastighetsbeteckning
AMBJÖRNARP 1:2
AMBJÖRNARP 1:2
BERG 1:2
BERG 1:2
BERG 1:2
BERG 1:2
BYGÄRDE 1:57
BYGÄRDE 1:57
BYGÄRDE 1:57
DALSTORP 1:124
DALSTORP 1:124
DALSTORP 1:124
DALSTORP 1:124
DALSTORP 1:130
DALSTORP 1:63, 1:64
DALSTORP 1:97
DALSTORP 1:97
DALSTORP 1:97
FÅLE 1:3
FÅLE 1:3
FÅLE 1:6, Fåle 1:3
GUDARP 1:27
GUDARP 1:27
GUDARP 1:27
GUDARP 12:2
GUDARP 12:2
GUDARP 24:187
GUDARP 24:188
GUDARP 24:188

GUDARP 24:193
GUDARP 24:193
GUDARP 28:2
GUDARP 29:2
GUDARP 29:2
GUDARP 29:2
GUDARP 29:2
GUDARP 36:1
GUDARP 39:1, del av
GUDARP 39:1, del av
GUDARP 39:1, del av
GUDARP 39:1, del av
GUDARP 39:1, del av
GUDARP 39:1 del av
GUDARP 39:1
GUDARP 39:1
GUDARP 39:233
GUDARP 39:233
GUDARP 4:48
GUDARP 4:53
GUDARP 12:8
HYLTEGÄRDE 2:2
INGESTORP 3:121
INGESTORP 3:121
LIMMARED 1:6
LIMMARED 19:1

3. Adress
2. Populärnamn
Gislavedvägen 10
Gislavedvägen 10
Berg
Berg
Berg
Berg
Bygärdesvägen 52
Bygärdesvägen 52
Bygärdesvägen 52
Kyrkvägen 6
Kyrkvägen 6
Kyrkvägen 6
Kyrkvägen 6
Badvägen 5
Nittorpsvägen 8
Granvägen 15
Granvägen 15
Granvägen 15
Östra järnvägsgatan
Fabriksgatan 1
Järnvägsområde
Hallarevägen 2
Hallarevägen 2
Hallarevägen 2
Trelleborgsvägen
Trelleborgsvägen
Storgatan 42
Parkgatan
Parkgatan
Åkerivägen 3
Åkerivägen 3
Trelleborgsvägen 2
Storgatan 78
Storgatan 78
Storgatan 78
Storgatan 78
Medborgarplatsen
Byns väg 14
Byns väg 14
Byns väg 14
Gislavedsvägen
Gislavedsvägen
Timotejstigen
Lövängen
Lövängen
Havrestigen 2
Havrestigen 2
Storgatan 26
Brogatan 7a-c
Willéns v 5
Limmaredsvägen
Aspvägen 16
Aspvägen 16
Södra Bron
Slätteliden 1

4. Postort

5. Verksamhet

Ambjörnarp
Ambjörnarp
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Sjötofta
Sjötofta
Sjötofta
Dalstorp
Dalstorp
Dalstorp
Dalstorp
Dalstorp
Dalstorp
Dalstorp
Dalstorp
Dalstorp
Limmared
Limmared
Limmared
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo

Skolbyggnad
Gymnastikbyggnad
Bostadshus-klubbstuga
Kallförråd
Stall
Tillbyggnaden på ridhuset
F.d förskola, Sörgården
Skola, förskola
Gymnastikbyggnad
Skolbyggnad
Skolbyggnad, om-/tillbyggd
Gymnastikbyggnad
Gymnastikbyggnad, tillbyggnad
Barnomsorg (Tallkotten)
Distriktssköterskemottagning
Servicehus Hjälmå
Servicehus Hjälmå, tillbyggd
Servicehus Hjälmå, tillbyggd
Glasets hus. Restaurang, muséum etc.
F d Banvaktsstuga -bostad
Exploateringsmark (tomtmark)
Servicehus Gudarpsgården
Servicehus Gudarpsgården
Garagebyggnad, Gudarpsgården
Gymnasieskola
Gymnasieskola, tillbyggnad
Vårdcentral och Resurscentrum (daglig verksamhet)
Gruppbostad LSS
Förråd
Skola, posten, IT

Länghem
Länghem
Limmared
Limmared

tomtmark
ÅVC (Returen) Verkstad och personalutrymme
Förråd för kemikalier, zon 1
Miljöhus, zon 1
Garage
Medborgarhuset / biograf
Förskola (Solhagen)
Förskola Solhagen - paviljong
Förskola Solhagen
Hygienbyggnad, kroksjön
Försäljningskiosk, kroksjön
Gruppbostad (Solrosen)
Flerbostadshus
Flerbostadshus
Gruppbostad
Förråd
Förvaltningsbyggnad Forum
Bostadsbyggnad
Bibliotek/hotell/restaurang
Kallager (2st)
Förskola (Bikupan)
Förskola (Bikupan)
Bostadsbyggnad - förstariskförsäkring
Förskola (Parkhagen)

6. BTA-yta

Förvaltningens kommentarer

860
454
288
221
920
810
260 Villa, gamla förskolan, används inte idag, bör avyttras
1 287
330
1 628
959
920
253
133 Fsk har flyttat ut, skall skolan fortfarande vara kvar?
334
3 213
1 531
569
1 443
92 Ingen verksamhet där idag, Bör renoveras och hyras ut
2 705
6 265
36
3 893
1 972
7 489
416
7
1 210
300
85
38
72
45
1 610
825
113
332
13
76
514
400
400
400
6
3 968
431 Rosa huset, fastigheten är i stort renoveringsbehov, privata hyresgäster, undersök om bostadsbolaget kan ta över fastigheten.
1 838
736
1 390
373
104 Bör rivas
575

LIMMARED 19:1
LIMMARED 19:1
LIMMARED 2:36
LIMMARED 2:36
LIMMARED 2:38
LIMMARED 33:3
LIMMARED 41:1
LIMMARED 41:1
LIMMARED 41:1
LIMMARED 41:1
LIMMARED 10:1
LJUNGSNÄS 1:4
LJUNGSNÄS 1:4
LJUNGSNÄS 1:5
LÄNGHEM 3:71
LÄNGHEM 5:13
LÄNGHEM 5:13
LÄNGHEM 5:13
LÄNGHEM 5:13
LÄNGHEM 6:22
MOGHULT 1:109
MOGHULT 1:51
MOGHULT 1:51
MOGHULT 1:92, del av
MOGHULT 1:92, del av
MOGHULT 1:92, del av
MOGHULT 1:92, del av
NITTORPS-NYGÅRDEN 1:2 (del av)
PAJET 1:15
PAJET 1:15
PAJET 1:17
SKOGARP 1:3
SKOGARP 1:5
TRANEMO 1:26
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 2:1
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 2:1
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 1:71
TRANEMO 2:1
TRANEMO 2:1
TRANEMO 2:1
ÖMMESTORP 1:54
ÖMMESTORP 1:54
TRANEMO 1:84
Tranemo Utvecklings AB
MOGHULT 1:223

Slätteliden 1
Slätteliden 1
Parkgatan 10
Parkgatan 10
Parkgatan 12
Storgatan 57
Dammgatan 6
Dammgatan 6
Dammgatan 6
Vintervägen 1
Nygatan 29
Ljungsnäs 3
Ljungsnäs 3
Ljungsnäs 1
Radhusvägen 4
Skolgatan 9
Skolgatan 9
Skolgatan 9
Skolgatan 9
Palmgatan
Nygatan 20
Norra Vägen 10
Norra Vägen 10
Norra Vägen 8
Limmaredsvägen 20
Limmaredsvägen 20
Nygatan 5
Jönköpingsvägen 12-14
Jönköpingsvägen 12-14
Hestravägen 6
Mossvägen 3
Tryffelvägen 1
Smedjegatan 2
Brogatan 18 A
Brogatan 18 A
Brogatan 18 A
Brogatan 18 A
Brogatan 18 A
Brogatan 18 B
Kyrkogatan 5
Kyrkogatan 5
Kyrkogatan 5
Brogatan 18 B
Brogatan 14
Brogatan 16
Brogatan 18 A
Brogatan 18 A
Brogatan 18 A
Brogatan 20
Limmaredsvägen 2A
Limmaredsvägen 2A
Moavägen 5-7
Moavägen 5-7
Kyrkogatan 3
Limmaredsvägen

Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Länghem
Länghem
Länghem
Länghem
Länghem
Länghem
Grimsås
Grimsås
Grimsås
Grimsås
Grimsås
Grimsås
Grimsås
Nittorp
Ljungsarp
Ljungsarp
Ljungsarp
Dalstorp
Dalstorp
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo

Parkhagen, tillbyggnad
Parkhagen, tillbyggnad
Servicehus Glimringe
Servicehus Glimringe, tillbyggnad
Servicehus Glimringe, tillbyggnad
Gruppbostad
Skolbyggnad, exp- & bespisn.lokaler
Skolbyggnad, tillbyggnad
Idrottshall och gymnastikbyggnad
Skolpaviljong
Fritidsgård (f d Missionskyrkan)
Bostadsbyggnad
Ladugård (40*10m) & Garage (5*10m)
Bostadshus
Trygghetsboende Solbacken + förskola
Skolbyggnad-, expedition och aula
Skolbyggnad - bibliotek
Idrottshall
Bespisningsbyggnad
Brandstation
Förskola Grimsås (Rönnhagen)
Skolbyggnad - bespisning
Skolbyggnad
Skolbyggnad
Gymnastikbyggnad
Simbassäng, utomhus
Projektkontor från 210901Ishall
Förskola (Kuben)
Lagerbyggnad
Idrottshall
Förskola (Björkhagen)
Fiskeklubbstuga
Stödboende
Skolbyggnad
D
Skolbyggnad
E
Skolbyggnad
F
Skolbyggnad
G
Skolbyggnad
H
Skolbyggnad
J
Återvinningsanläggning & garage
Förråd
Förskola (Skattkammaren)
Mellanstadiebyggnad
M
Verksamhetslokal (ABF-huset)
Skolbyggnad Vita huset
N
Lågstadieskola
R
Lågstadieskola
S
Lågstadieskola
T
Aula
A
Sim och idrottshall
P
Sim och idrottshall, tillbyggnad (ny idrottshall) P
Kontor & verkstadsutrymme
Lagerbyggnad
Förskola (Prästgården)

120
200
3 097
1 362
155
428
2 053
627
1 150
230
285
255
450
86
5 819
1 526
1 117
1 150
473
173
622
592
377
757
920
250
521
5 300
1 331
1 494
288
526
69
1 436
1 350
1 778
618
2 460
1 684
394
138
115
728
1 180
674
1 656
613
1 436
175
1 311
4 669
1 500
1 610
300
730

Industrifastighet

1 150

Verksamheten planerar att flytta ut under 2022, bör säljas för att bli vanliga lägenheter

Dåligt skick, skall rivas när vi bygger ut skola/förskola
Står tomt, ingen verksamhet har visat intresse, kan hyras ut eller på sikt säljas när ny detaljplan blir färdig
Ladugård behöver rivas, farlig plats
Står tomt, ingen verksamhet har visat intresse, kan hyras ut
Rivs och byggs nytt 2022-2023

Fabriksbyggnad, bör avyttras och förskolan bli hyresgäst
Fabriksbyggnad, bör avyttras och förskolan bli hyresgäst
Rivs och byggs ny FSK 2022
Riv för att göra plats för nybyggnation av bostäder

TRANEMO GENHÖVE 2:2
TRANEMO GENHÖVE 2:2
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GUDARP 3:44
GRIMSLUND 2:77
BJÖRSDAMM 2:1
INGESTORP 3:147
INGESTORP 3:147
JÄRPESBO 1:12
UDDEBO 2:7
NYGÅRDSSJÖN NITTORP
DALSTORPSASJÖN
ÖSJÖN LIMMARED
SÄVSJÖN LÄNGHEM
VISEN AMBJÖRNARP
STAMSJÖN LJUNGSARP
SÄMSJÖN MÅNSTAD
GRYTEREDSSJÖN HULARED
HÄSTÖSJÖN SJÖTOFTA

Genhöve, Ljungsarp
Genhöve, Ljungsarp
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Källsvedjan, Tranemo
Björsdam

Industrifastighet, mekanisk verkstad, plåt
Tomtmark
Tomtmark
Industribyggnad - logistiklager inkl kontor
Industribyggnad lager inkl pannrum
Byggnad 4 magasin
Byggnad 5 magasin
Byggnad 6 magasin
Byggnad 7 magasin
Byggnad 8 magasin
Byggnad 9 magasin
Byggnad 10 magasin
Lager - under byggnation
Uthus - förstarisk
Exploateringsmark
Exploateringsmark
Exploateringsmark
Mark

9 746

5 885
9 200
1 104
1 104
1 104
1 104
1 380
1 380
1 380
3 450
0
0
0
0
0

Badhytt
Badhytt
Badhytt
Badhytt
Badhytt
Badhytt
Badhytt
Badhytt
Badhytt

0
0
0
0
0
0
0
0

153 480

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 186 Stiftelsen Hagatorpets ansökan om bidrag för renovering av
elljusspår KS/2018:658
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Bevilja Stiftelsen Hagatorpet bidrag enligt deras ansökan på 242 620 kr. 171 310 kr
beviljas år 2021 och resterande, 71 310 kr år 2022 för renovering av gamla elljusspåret
på 2,5 km.

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
Stiftelsen Hagatorpet som äger och driver elljusspåren på Hagatorpet har lämnat in en
ansökan om bidrag för renovering av gamla elljusspåret på 2,5 km.
Kommunstyrelsen återremitterade ansökan 2018-11-19 i avvaktan på att en strategisk plan
för elljusspåren skulle antagas. Strategin är nu på plats och anger att kommunen vill stödja
drift och upprustning av elljusspåren. Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård har fått in offert på
byte av stolpar och armaturer till en kostnadsberäkning på 1 713 100 kronor, inklusive
moms. Föreningen avser att söka bidrag från länsstyrelsen. I dagsläget så vet föreningen inte
om de kommer att beviljas stöd som kan uppgå till 70%-90% av totalkostnaden.
Medfinansiering krävs med 10–30% Föreningen har redan beviljats 100 000 kr i stöd från
Sparbanksstiftelsen. Föreningen kommer att ha mycket svårt att gå i land med åtgärderna
utan ett stort stöd ifrån kommun.
Elljusspåren vid Hagatorpet tillhör troligen de mest nyttjade i kommunen på grund av att de
nyttjas av både föreningar och allmänhet. Elljusspåret anlades 1969 och vissa av stolparna är
från den tiden och vissa har bytts ut. Nu är anläggningen i stort behov av en totalrenovering
både av säkerhetsskäl och av energibesparande skäl. Vid en övergång till LED belysning blir
det en besparing på elkostnaderna för kommunen eftersom vi står för elkostnaden fullt ut.

Ekonomisk påverkan
Bidraget ryms inom de medel som finns avsatta för föreningsstödet för 2022.

Barnkonventionen
Anläggningen på Hagatorpet nyttjas av idrottsutövare och familjer året om. Vintertid så
bedriver Tranemo IF skidklubb en omfattande skidverksamhet för barn och unga vilket gör
anläggningen till en viktig mötesplats för barn och unga.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-20
Komplettering av tidigare ansökan från 2018.
KS §308 Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård ansöker om bidrag enligt riktlinjer för projekt av
större karaktär.

Föredragning och debatt
Fritidschef Annika Loman föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att bevilja Stiftelsen Hagatorpet bidrag enligt
deras ansökan på 242 620 kr. 171 310 kr beviljas år 2021 och resterande, 71 310 kr år 2022.

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen Fritid som meddelar berörd förening
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag från Au och KS

Slutinstans
Au kan ta beslut upp till 100 000 kr KS allt överstigande 100 000 kr.

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Annika Loman
Fritidschef
Datum: 2021-11-11
Dnr: KS/2018:658

Tjänsteskrivelse om Stiftelsen Hagatorpets ansökan om
bidrag för renovering av elljusspår
Förslag till beslut
•

Bevilja Stiftelsen Hagatorpet ett bidrag på 171 310 kr vilket motsvara 10%
av totalkostnaden för renovering av gamla elljusspåret på 2,5 km.

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
Stiftelsen Hagatorpet som äger och driver elljusspåren på Hagatorpet har lämnat
in en ansökan om bidrag för renovering av gamla elljusspåret på 2,5 km.
Kommunstyrelsen återremitterade ansökan 2018-11-19 i avvaktan på att en
strategisk plan för elljusspåren skulle antagas. Strategin är nu på plats och anger
att kommunen vill stödja drift och upprustning av elljusspåren. Stiftelsen
Hagatorpets Friluftsgård har fått in offert på byte av stolpar och armaturer till en
kostnadsberäkning på 1 713 100 kronor, inklusive moms. Föreningen avser att
söka bidrag från länsstyrelsen. I dagsläget så vet föreningen inte om de kommer
att beviljas stöd som kan uppgå till 70%-90% av totalkostnaden. Medfinansiering
krävs med 10–30% Föreningen har redan beviljats 100 000 kr i stöd från
Sparbanksstiftelsen. Föreningen kommer att ha mycket svårt att gå i land med
åtgärderna utan ett stort stöd ifrån kommun.
Elljusspåren vid Hagatorpet tillhör troligen de mest nyttjade i kommunen på
grund av att de nyttjas av både föreningar och allmänhet. Elljusspåret anlades
1969 och vissa av stolparna är från den tiden och vissa har bytts ut. Nu är
anläggningen i stort behov av en totalrenovering både av säkerhetsskäl och av
energibesparande skäl. Vid en övergång till LED belysning blir det en besparing
på elkostnaderna för kommunen eftersom vi står för elkostnaden fullt ut.

Ekonomisk påverkan
Bidraget ryms inom de medel som finns avsatta för föreningsstödet för 2022.

Barnkonventionen
Anläggningen på Hagatorpet nyttjas av idrottsutövare och familjer året
om. Vintertid så bedriver Tranemo IF skidklubb en omfattande
skidverksamhet för barn och unga vilket gör anläggningen till en viktig
mötesplats för barn och unga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-20
Komplettering av tidigare ansökan från 2018.
KS §308 Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård ansöker om bidrag enligt riktlinjer för
projekt av större karaktär.

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Samhällssektionen Fritid som meddelar berörd förening/Eget_Funktion/
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag från Au och KS

Slutinstans
Au kan ta beslut upp till 100 000 kr KS allt överstigande 100 000 kr.

Status

Patrik Westerlund

Annika Loman

Sektionschef

Fritidschef

Ansökan om Investerings- och
upprustningsbidrag
för anläggningar och samlingslokaler
(f.d. anläggnings- och samlingslokalstöd)

Upplysningar






Sökande förening skall ta del av aktuella bidragsregler.
Sökande förening skall ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för att ha rätt att söka
bidraget.
Glöm ej att söka byggnadslov innan ev. byggnadsarbete kan påbörjas.
Senaste ansökningsdatum är 31 mars året innan planerad byggnation ska ske.
Utbetalning av beviljat bidrag sker efter att kommunen har besiktigat arbetet och föreningen har
slutredovisat samtliga kostnader.

Sökande
Förening

Kontaktperson

Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård

Ove Bernroth

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer och ort

Bank/postgiro

Arbetet som avses i ansökan
är ej påbörjat

är påbörjat, igångsättningstillstånd beviljat den:

planeras att påbörjas, datum: April 2022

beräknas vara färdigt, datum: 30 juni 2022

Ansökans riktighet intygas
Datum

Ort

Funktion i föreningen

2021-04-13

Tranemo

Ordförande

E-post

Telefon

Underskrift

Namnförtydligande

Till ansökan bifogas (i förekommande fall):
Karta som visar var
anläggningen är belägen

Intyg från markägare att arbetet
får utföras

Blanketten sänds till
Lärandesektionen
514 80 Tranemo

Ritningar över det arbete som
ska utföras

Ansökan skall lämnas in senast 31 mars

TRA7183, v2.2, 2013-12-04

I och med att du undertecknar denna blankett medger du att dina personuppgifter får registreras hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att
användas för Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), SFS
1998:204.

LÄRANDESEKTIONEN, FRITID
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26
Telefon: 0325-57 60 00 Telefax: 0325-771 32 E-post: fritid@tranemo.se www.tranemo.se
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Beskrivning av åtgärdsbehov
Redogörelse och motiv för det arbete som planeras:

För att säkra belysning vid skidåkning, löpning och promenader på "gamla elljusbanan" har vi beslutat att lägga
dagens luftburna ledningar under mark.. Den gamla elljusbanan stod klar 1969 och mäter 2,5 km.
Ledningsstolparna, 80 stycken, är placerade med 30 meters mellanrum. Många är murkna och vi har under
årens lopp måst byta ut de allra sämsta. Efter stormen "Gudrun" 2005 grävde vi ner ledningarna utmed
asfaltbanan och åkern. En investering vi är mycket .nöjda med.
Vår avsikt är att investera i bästa och energisnål armatur och belysning, läs ledlampor. Stiftelsen åberopar den
inventering av elljusbanornas tillstånd som kommunen initierade om i en stor enkätundersökning för några år
sedan.
Vår konstsnöanläggning har satt Tranemo och Tranemo Kommun på skidkartan i Syd-Sverige. Vid Tranemo
Midnight Ski Maraton 2018 kunde vi förlänga konstsnöbanan med natursnön på gamla elljusbanan. Detta
mottogs naturligtvis mycket positivt av de tävlande. Ett plötsligt oväder med nedfallna träd på ledningarna
hade ställt till med stora problem för oss arrangörer.
En breddning av gamla elljusbanan, dosering av kurvor, nedtagning av ett antal träd, bortforsling av större
stenar, uppgrusning och dikesrensning ingår i vår ambition att ytterligare förstärka Hagatorpets popularitet
och attraktionskraft vad gäller längdskidåkning i södra Sverige.

Planerad användning för lokalen/anläggningen
Beskriv vad lokalen/anläggningen kommer att användas till:

Se vår motivering ovan.

Kostnadsberäkning
Specifikation av kostnader. Offerter eller jämförbara kostnadsberäkningar bifogas
Kostnadsslag

Summa

Nedläggning av kabel i mark, nya stålstolpar, nya
energisnåla ledarmaturer. Se offert Östra Kinds Elkraft
ekonomisk förening i Dalstorp.

1.286.250:--

Nedtagning, bortforsling och destruktion av de gamla
trästolparna, 2 man x 89 stolpar, ALUS och armaturer
x 1 tim/man = 178 tim x 200 kr/tim =

35.600:--
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Lån av grävmaskin

10.000:--

Tranemo Grus & Betong AB, grävmaskinsarbeten för
breddning och utjämning av mark på elljusbanan

381.250:--

Moms ingår i båda offerterna
Totalsumma

1.713.100:-Bidrag söks med
kronor
Finansieringsplan
Sökta bidrag (ex. kommunalt, RF, Boverket)

Tranemo Kommun
Jordbruksverket

Summa

242.620:-1.199.170:--

Eget arbete (värderas till 165:-/tim enligt EU-norm)

Summa

Egna medel

Summa

Egen insats 10 %

171.310:--

Lån

Summa

Sponsring

Summa

Stiftelsen Sparbanken Tranemo (skriftligt besked)

100.000:--

Totalsumma

1.713.100:--

Bestämmelser/villkor
Bidraget utgår efter särskild prövning från fall till fall till anläggningar samt samlingslokaler som är tillgängliga för
föreningar och allmänhet.
Föreningen skall ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för att ha rätt att söka bidraget.
Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:
• Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla.
• Åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet.
• Jämställdhetsskapande åtgärder
• Miljö och energieffektiviseringar
Ansökan ska innehålla kortfattad redogörelse av planerad åtgärd.
Motiv till föreslagen åtgärd, kostnadsberäkning med bilagda offerter, finansieringsplan, ritningar och kort
arbetsbeskrivning av vilken bör framgå om samlingslokalen är tillgänglighetsanpassad.
Föreningen är skyldig att söka statliga bidragsmöjligheter, t.ex. bidrag hos Boverket, Riksidrottsförbundet,
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Allmänna Arvsfonden.
Bidragsmottagaren är skyldig att underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragets användning
som Lärandesektionen, Fritid finner erforderlig.
Om anläggningen eller samlingslokalen läggs ner eller uppenbarligen försummas eller om huvudmannen
underlåter att fullgöra föreskrivna villkor och bestämmelser kan huvudmannen, om Kommunstyrelsen så beslutar,
bli skyldig att återbetala uppburet bidrag eller del därav.
Igångsättningstillstånd kan utfärdas under förutsättning att föreningen kontaktat Lärandesektionen, Fritid innan
projektet påbörjas.
Bidrag utgår för godkänd material- och maskinhyreskostnad, för arbetsinsatser som kräver specialistkompetens
och för eget arbete med max 50% av den totala kostnaden dock max 100 000 kr.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
2018-11-19

§ 308
Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård ansöker om bidrag enligt
riktlinjer för projekt av större karaktär (KS/2018:658)
Kommunstyrelsens beslut
•

•
•

Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för alla
idrottsföreningar/stiftelser i kommunen som har behov av utebelysning i
sin verksamhet.
Uppdraget redovisas för kommunstyrelsen i april 2019.
Återremitterar Hagatorpets ansökan, tills dess den strategiska planen
redovisas för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Hagatorpet som äger och driver elljusspåren på Hagatorpet har lämnat
in en ansökan om bidrag för renovering av gamla elljusbanan på 2,5 km.
Ansökan inkom 28 mars 2018 och enligt reglerna skall ansökan vara inkommen
senast 1 mars. Undantag kan medges med motiveringen att ansökan bytt
bidragsform på grund av projektets storlek.
Inom Tranemo kommun finns 9 föreningsdrivna elljusspår som allmänheten kan
nyttja kostnadsfritt. Elljusspåren är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv då de
skapar möjligheter att motionera tryggt även den mörka årstiden på året.
Elljusspåren vid Hagatorpet tillhör troligen de mest nyttjade i kommunen på
grund av att de nyttjas av både föreningar och allmänhet. Elljusspåret anlades
1969 och vissa av stolparna är från den tiden och vissa har bytts ut. Nu är
anläggningen i stort behov av en totalrenovering både av säkerhetsskäl och av
energibesparande skäl. Vid en övergång till LED belysning blir det en besparing
på elkostnaderna för kommunen eftersom vi står för elkostnaden fullt ut.
Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård har fått in offert på byte av stolpar och
armaturer till en kostnadsberäkning på 1 210 612 kronor, inklusive moms. Man
har bett att få återkomma med finansieringsplanen då man inser redan nu att de
kommer att bli mycket svårt att gå i land med åtgärderna utan ett stort stöd ifrån
kommun.

Beslutsunderlag
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2018-10-18
Regler för ansökningar från ideella föreningar om stöd till anläggningar och
byggnadsprojekt av större karaktär

Förslag på sammanträdet
Tony Hansen (S) föreslår att Hagatorpets ansökan återremitteras till dess den
strategiska planen redovisas för kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Hansens förslag.

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingssektionen

Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 188 Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat KS/2021:422
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Medborgarförslaget avslås

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

Beslutsmotivering
Anser att medborgarförslaget bör avslås då kostverksamheten arbetar med andra åtgärder
för att minska matsvinnet samt att vi saknar resurser för genomförande.

Ärendet
Love Andersson har 2021-06-29 lämnat ett medborgarförslag angående överbliven tillagad
lunchmat.
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun inför ett försök av försäljning av överbliven
skolmat från högstadiet och gymnasiet till privatpersoner och privata företag till en låg
kostnad under en termin. Förslagsställaren anser även att om försöket visar på ett positivt
utfall, att matsvinnet minskar, ska detta införas permanent. Förslagsställaren anser att
pengar som kommer in från detta ska tillfalla Lärandesektionen.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-29 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen, kostverksamheten, arbetar idag aktivt med att minska matsvinnet. Tranemo
kommun antog, inför både 2021 och 2022, klimatmålet att arbeta med matsvinnet och att det
ska minska till 45gram/portion. Kostverksamheten har, under året, genom aktivt arbete,
minskat sitt matsvinn och kan vid årets slut redovisa ett matsvinn på 45gram/portion.
En åtgärd som kostverksamheten aktivt arbetar med är att det i slutet av varje servering ska
finnas så lite mat som möjligt kvar ute i restaurangen. Den mat som är kvar när restaurangen
stänger behöver, av livsmedelshygieniska själ, slängas. För att så lite mat som möjligt ska
behöva slängas använder vi mindre bleck och kantiner under slutet av serveringen. Den
överblivna mat som aldrig varit ute i serveringen kyls ner för att sedan frysas och serveras
vid ett annat tillfälle, dvs den slängs inte.
Att sälja den överblivna mat som annars serveras vid ett senare tillfälle skulle innebära
ytterligare inköp av livsmedel vilket i sin tur innebär ökade livsmedelskostnader för
kostverksamheten.
Kostverksamheten saknar idag ändamålsenlig utrustning för att kunna paketera och sälja
måltider för avhämtning. Kostverksamheten saknar även resurser för att kunna administrera
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09
en eventuell försäljning av måltider. De resurser vi idag har fördelat på kök är beräknat på
det uppdrag vi i nuläget har.
Att sälja överbliven tillagad lunchmat till privatpersoner och privata företag innebär att
kommunen skulle konkurrera med lokala aktörer inom området.

Ekonomisk påverkan
De förslag som förslagsställaren lämnar skulle för kostverksamheten innebära en ökad
kostnad för inköp av livsmedel. Hur stor denna ökning skulle bli är helt beroende på hur
många måltider som säljs.
Det innebär även en engångskostnad i form av inköp av ändamålsenlig utrustning till både
gymnasiet och Tranängskolan. Maskinen kostar 15 100 kr styck. Sedan tillkommer
engångsmaterial att packa måltiderna i, ca 6kr/portion.
Utöver detta tillkommer personalkostnad för att administrera försäljningen. Tidsåtgång är
beroende på hur många måltider som säljs.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat
Medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat

Föredragning och debatt
Enhetschef Kristina Ström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Love Andersson
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Kristina Ström
Verksamhetschef kost
Datum: 2021-10-12
Dnr: KS/2021:422

Svar på Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat

Förslag till beslut
•

Medborgarförslaget avslås

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

Beslutsmotivering
Anser att medborgarförslaget bör avslås då kostverksamheten arbetar med andra
åtgärder för att minska matsvinnet samt att vi saknar resurser för genomförande.

Ärendet
Love Andersson har 2021-06-29 lämnat ett medborgarförslag angående
överbliven tillagad lunchmat.
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun inför ett försök av försäljning av
överbliven skolmat från högstadiet och gymnasiet till privatpersoner och privata
företag till en låg kostnad under en termin. Förslagsställaren anser även att om
försöket visar på ett positivt utfall, att matsvinnet minskar, ska detta införas
permanent. Förslagsställaren anser att pengar som kommer in från detta ska
tillfalla Lärandesektionen.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-29 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen, kostverksamheten, arbetar idag aktivt med att minska
matsvinnet. Tranemo kommun antog, inför både 2021 och 2022, klimatmålet att
arbeta med matsvinnet och att det ska minska till 45gram/portion.
Kostverksamheten har, under året, genom aktivt arbete, minskat sitt matsvinn
och kan vid årets slut redovisa ett matsvinn på 45gram/portion.

En åtgärd som kostverksamheten aktivt arbetar med är att det i slutet av varje
servering ska finnas så lite mat som möjligt kvar ute i restaurangen. Den mat som
är kvar när restaurangen stänger behöver, av livsmedelshygieniska själ, slängas.
För att så lite mat som möjligt ska behöva slängas använder vi mindre bleck och
kantiner under slutet av serveringen. Den överblivna mat som aldrig varit ute i
serveringen kyls ner för att sedan frysas och serveras vid ett annat tillfälle, dvs
den slängs inte.
Att sälja den överblivna mat som annars serveras vid ett senare tillfälle skulle
innebära ytterligare inköp av livsmedel vilket i sin tur innebär ökade
livsmedelskostnader för kostverksamheten.
Kostverksamheten saknar idag ändamålsenlig utrustning för att kunna paketera
och sälja måltider för avhämtning. Kostverksamheten saknar även resurser för att
kunna administrera en eventuell försäljning av måltider. De resurser vi idag har
fördelat på kök är beräknat på det uppdrag vi i nuläget har.
Att sälja överbliven tillagad lunchmat till privatpersoner och privata företag
innebär att kommunen skulle konkurrera med lokala aktörer inom området.

Ekonomisk påverkan
De förslag som förslagsställaren lämnar skulle för kostverksamheten innebära en
ökad kostnad för inköp av livsmedel. Hur stor denna ökning skulle bli är helt
beroende på hur många måltider som säljs.
Det innebär även en engångskostnad i form av inköp av ändamålsenlig
utrustning till både gymnasiet och Tranängskolan. Maskinen kostar 15 100 kr
styck. Sedan tillkommer engångsmaterial att packa måltiderna i, ca 6kr/portion.
Utöver detta tillkommer personalkostnad för att administrera försäljningen.
Tidsåtgång är beroende på hur många måltider som säljs.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående överbliven tillagad
lunchmat
Medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Love Andersson
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Patrik Westerlund
Sektionschef

Kristina Ström
Verksamhetschef kost

Ämne: VB: Re:
Från: Tranemo kommun
Till: Andreasson Louise
Mottaget: 2021-06-29 09:27:53
Från: LoveAndersson 05
Skickat: den 29 juni 2021 09:23
Till: Tranemo kommun <kommun@tranemo.se>
Ämne: Re:

Medborgarförslag angående överbliven
tillagad lunchmat.
På kommunens förskolor, skolor och vård/omsorgsboende eller liknande serveras varje
dag ett stort antal portioner med mat, från de kommunala bespisningarna. Det går ju
såklart åt mycket råvaror för att servera den maten, och råvarorna kostar ju pengar och
resurser. Nu tänkte jag rikta in mig särskilt på högstadiet och gymnasiet där du ju som
elev inte behöver gå till matsalen och äta den maten som skolan erbjuder. Och det är ju
många elever som inte går till skolmatsalen, men som man ändå måste laga mat till. För
att om alla kommer ska det ju finnas mat till alla, även om man vet att många troligtvis
inte kommer och äter just den dagen. Vad händer då med maten som var lagad till de
som inte kom och åt den dagen? Jo den maten som legat framme vid serveringen vid
lunchens slut slängs av hygieniska skäl, men maten som aldrig legat ute för servering
kommer ju inte allt att slängas direkt. Samtidigt finns det ju personer inom vår kommun
som antingen ofta lider av en hög stress, eller inte vill eller orkar/hinner lägga ner så
mycket tid på att laga mat. Och skulle då kommunen sälja delar av den tillagade maten
som blir över till personer och familjer i kommunen som vill köpa maten, för en låg
kostnad. Man skulle också kunna föra samtal med de privata företagen i kommunen om
de vill köpa in ett antal matlådor som de kan erbjuda för sina anställda, det är ju ändå
inget fel på maten. De pengarna som kommer in genom dessa matlådor skulle
kommunen kunna lägga antingen på skolmaten för att höja kvalitén på skolmaten eller
annat som kommunen vill satsa dessa pengar på inom lärandesektionen. Pengarna från
matlådeförsäljningen bör nämligen stanna inom lärandesektionens ramar.
Jag föreslår därför att:
 Tranemo

Kommun inför ett försök av försäljning av överbliven skolmat från
högstadie och gymnasie till privatpersoner till en låg kostnad under en termin.

 Tranemo

Kommun inför ett försök av försäljning av överbliven skolmat från
högstadie och gymnasie till privata företag till en låg kostnad under en termin.

 Om

försöket visar på ett positivt utfall, så att matsvinnet har minskat införs detta
permanent.

 Samtliga

pengar som kommer in från detta, ska direkt tillbaka till
lärandesektionen

28/6-2021 Ambjörnarp
Love Andersson
Ambjörnarp
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Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ramuppdrag IT 2022
Förslag till beslut
•

Antar riktlinjer för ramuppdrag IT 2022 inklusive prislista för IT:s tjänster
2022.

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

Sammanfattning av ärendet
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed
överlämnas förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2022 till
kommunstyrelsen för beslut.
Årets justeringar omfattar främst ett tillägg av servicefönster där it kan
uppdatera och underhålla system i drift.

Ärendet
Årligen skrivs ett nytt ramuppdrag fram som mer i detalj beskriver
kommunernas uppdrag till samverkansnämnd it och it-enheten. It-samverkan
gäller både utveckling och drift. I ramuppdraget redovisas de åtaganden som
åligger it-enheten gällande drift och support samt den prissättning som föreslås
för 2022. It-enhetens verksamhet följs upp i samverkansnämnd it genom bland
annat nyckeltal.
Förslag till ramuppdrag bereds av it-forum utveckling och drift, förslaget
fastställs i it-styrgrupp och it-nämnd. Därefter lämnas slutgiltigt förslag till
respektive kommunstyrelse för beslut. Med utgångspunkt från den dialog som
förts mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner överlämnas förslag till
ramuppdrag inklusive prislista för 2022.
Förändringar mot föregående år:
•

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

•

Stycket, ”Förändring från tidigare ramuppdrag” har flyttats till först i
dokumentet.

•

Under rubriken ”Reservkraft, kyla och brandskydd” har formuleringen
”It har rätt att påverka utformningen av denna.” ändrats till ”It ska
godkänna utformningen av denna.”

•

I bilaga 1 har texten under rubriken ”Grundläggande tillgänglighetskrav
till funktioner” skrivits om för att tillföra ett extra servicefönster. Detta för
att man idag inte alltid hinner med alla uppdateringar och
säkerhetspatchningar under ett servicefönster. Konsekvensen blir att
tillgängligheten sänks från 99,45% till 99,1%. Servicefönsterna läggs då
kommunen har låg grad av verksamhet igång och vid avstämning finner
verksamheten förändringen nödvändig och acceptabel.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har en ekonomisk påverkan genom att prislistan för ITs tjänster är
uppräknad från föregående år.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-09
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2022
Prislista IT-enheten 2022
Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-11-19

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Servicesektionen
IT-enheten
Författningssamlingen/hemsidan

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

Slutinstans
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Förändringar från tidigare ramuppdrag

Vissa redaktionella ändringar har utfört för att höja språk och tydlighet i dokumentet.
Detta stycke, ”Förändring från tidigare ramuppdrag” har flyttats till först i dokumentet.
Under rubriken ”Reservkraft, kyla och brandskydd” har formuleringen ”It har rätt att
påverka utformningen av denna.” ändrats till ”It ska godkänna utformningen av denna.”
I bilaga 1 har texten under rubriken ”Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner”
skrivits om för att tillföra ett extra servicefönster. Detta för att man idag inte alltid hinner
med alla uppdateringar och säkerhetspatchningar under ett servicefönster. Konsekvensen
blir att tillgängligheten sänks från 99,45% till 99,1%. Servicefönsterna läggs då kommunen
har låg grad av verksamhet igång och vid avstämning finner verksamheten förändringen
nödvändig och acceptabel.
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Bakgrund

Tranemo kommun och Ulricehamns kommun har sedan 2010 en samverkan kring it-frågor.
En gemensam samverkansnämnd för it har skapats med ledarmöte från båda kommunerna.
Nämndens uppdrag styrs i grund och botten av reglemente och samverkansavtal. Då it är ett
förändligt område görs årligen en beställning från kommunstyrelsen i båda kommunerna till
samverkansnämnden genom detta ramuppdrag.

Syfte

Ramuppdraget är beställningen från Tranemo kommun och Ulricehamns kommun till
samverkansnämnd it utifrån it-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet
mellan kommunerna och it ska fungera.

Inledning

It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det
som it själva är systemägare för det vill säga teknisk it-infrastruktur (se nästa stycke)
inklusive fast och mobil telefoni. It är tillsammans med verksamheterna ansvariga för att
avropsbara avtal finns för produktförsörjning inom området för exempelvis skrivare,
kopiatorer, datorarbetsplatser, skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor.
It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska it
medverka vid behov. It-enhetens resurser skall stödja de utvecklingsuppdrag som prioriteras.
It-enheten ska vara ett stöd för verksamheterna i det vardagliga arbetet där it nyttjas som
resurs för att nå verksamheternas mål.
Till teknisk it-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inklusive reservkraft (UPS),
mjukvara och kommunikation till internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete,
telefonväxel inklusive hänvisningssystem, e-postsystem, Microsoft 365, katalogtjänst (den
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för
säkerhetskopiering och serverrum med UPS. It räknas som systemägare och förvaltare av
teknisk it-infrastruktur (TIS). I arbetet ingår att jobba proaktivt med informationssäkerhet.

Ändringar i ramuppdrag och utvecklingsärenden

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

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

Avrop av enheter och inventarieregister

Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta
utbud förvaltas av it utifrån arbetet i it-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av
utrustning ska skötas av it eller ske med it:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd
(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö
och konsekvens för ekonomi. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med
krav på god ekonomisk hushållning.
Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på
en teknisk livslängd av minst fyra år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna.
Hyran består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan
vad som gäller. Elevdatorer har en separat hantering avseende teknisk livslängd som
överenskommes med lärandet inom respektive kommun.

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem)

Applikationsavtal tas fram av it tillsammans med respektive systemägare för alla
applikationer som it driftar. För mindre applikationer, integrationer och molntjänster kan
det räcka med en kostnadsbeskrivning. Avtalen stäms av och revideras vid möte en gång per
år. It kallar verksamheten till dessa möten.
Avtalet skall innehålla:
En beskrivning av applikationen.
Kostnader för drift av applikationen nedbruten på:
Server
Databas
Integrationer
Lagring
Kommunikation
Backup
Support (personal)
Supportverktyg
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It:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning)
Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning)
Systemskiss som beskriver applikationens olika komponenter i relation till varandra.
Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tillsammans tagits
fram av kommunernas ekonomer och it utifrån de kostnader som finns. I samband med
införandet av den nya kostnadsmodellen 1 januari 2016 fördelades it:s ram ut till befintliga
verksamheters applikationer. Prislistan revideras en gång per år i samband med årsskifte.
Aktuella kostnader för applikationsdrift beskrivs i prislista på intranätet.

Molntjänster och Software as a service (SaaS)

Vid övergång till molntjänst/SaaS är det viktigt att it och verksamheten samråder. Det är
viktigt att både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, ittekniska och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring igångsätts. Detta görs
genom informationsklassning i KLASSA och säkerhetsanalys. Ekonomisk kostnadsanalys
skall genomföras då en applikation kan medföra kostnader internt även då applikationen är
installerad externt hos leverantör. Om kostnader uppstår internt ska ett applikationsavtal
upprättas.

System för ärenderegistrering it

Det ärendehanteringssystem som it använder i supporten ska kunna användas av övriga
verksamheter om så önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med it utifrån
resurs/kostnad. It är systemägare för detta system.

Driftmeddelanden

It ska använda kommunernas respektive Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar)
som plats för sin information gällande driftinformation, tjänster, avtal och priser.

Incidentrapportering

It ska självständigt rapportera it-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet.

Arbetssätt

It är uppdelade i tre team, användarstöd, verksamhetsstöd och infrastruktur.
Användarstöd består av en första linjens support med supportspecialister och it-koordinator.
Första linjens support är den generella supporten med bred kunskap som hanterar all
inkommande förfrågan om support från verksamheterna. Till användarstöd hör även en
andra linjens support med it-tekniker. Här hamnar ärenden som kräver djupare support,
exempelvis har behov av längre handläggningstid eller besök på plats.
Verksamhetsstöd består av it-tekniker och e-samordnare. Här finns en tredje linjens support
för ärenden som kräver mer specifik expertis när det gäller stöd till användare och felsökning
av verksamhetssystem och gemensamma plattformar.
Infrastruktur består av it-tekniker. Här finns en tredje linjens support för ärenden som
kräver mer specifik expertis när det gäller stöd till användare och felsökning av gemensamma
plattformar.
Verksamhetsstöd och Infrastruktur arbetar med underhåll och utveckling av
verksamhetssystem, verktyg och gemensamma plattformar. Infrastruktur hanterar även
frågor kring it-säkerhet och informationssäkerhet.
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Datakommunikation och fastigheter

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

It och relation med fastighetsägare

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

Installationer i fastighet

It talar om vad för skåp, stativ eller liknande som önskas. It ska vare sig montera eller anvisa
var fast installation ska ske i byggnad. Detta åvilar fastighetsägaren. It monterar sedan aktiv
utrustning i dessa av fastighet monterade skåp/stativ. Beskrivningar och krav beskrivs i
dokumentet it-teknisk plattform.

Reservkraft, kyla och brandskydd

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

Fakturering

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

Utköp av datorer och annan utrustning

Anställd har möjlighet att köpa ut dator för privat bruk. Anställd erbjuds att i första hand
köpa sin egen tjänstedator. Har den anställde ingen personlig dator erbjuds anställd att köpa
annan återlämnad dator, förutsatt att det finns tillgängliga datorer. Försäljning genomförs
under följande förutsättningar.
- Endast datorer vars hyrestid är avslutad kommer vara tillgänglig för försäljning, i
samband med utbyte av utrustning.
- It kommer att fastställa priser utifrån marknadsmässig prissättning, där med kommer
inte någon förmånsbeskattning bli aktuell
- Datorerna säljs i befintligt skick utan garantier och support från it/kommunen.
- Datorerna kommer att debiteras i form av nettolöneavdrag
Av informationssäkerhetsmässiga skäl kommer utrustningen innan överlåtelse till den
anställde att raderas och ominstalleras. Datorns säljs med ursprungsoperativsystem och inga
andra programvaror.
Ingen annan utrustning är tillgänglig för utköp.
All it-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad leverantör
innan vidareförsäljning.
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Bilaga 1
Krav och funktionsbeskrivning för it-support och it-stöd
It-support

Öppettider helgfria dagar:
måndag-torsdag
fredag

7.30–16.30
7.30–16.00

Supportärenden ska i första hand lösas av användarstödet. Om inte går ärendet vidare till
verksamhetsstöd och infrastruktur.
Målsättningen är att 50 % av ärendena ska lösas användarstödet. Detta ska följas upp
tertialsvis.
Handläggningstider för felanmälan gällande ”intefunktion” ska om möjligt hålla sig inom en
(1) arbetsdag. It skall sträva efter att lösa problem så fort som möjligt.
Med ”intefunktion” menas att något enligt listan nedan inte fungerar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datorarbetsplats, enheten skall starta och du skall kunna logga in.
Behörighet till rätt information utifrån din roll som elev, anställd, förtroendevald,
konsult eller liknande
Skriva ut, gäller nätverksskrivare
Spara information på anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller gemensam
utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G)
Kunna få återställt information från anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller
gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G)
Skydd av information genom uppdaterat klientskydd och spamskydd
Uppdaterat filter för blockering av webbplatser med pornografiskt och annat
olämpligt innehåll
Trådlöst nätverk
Fast telefon och hänvisningssystem
Epost med kalenderfunktion
Infocaption, att plattformen för guiderna fungerar
Office programmen skall gå att starta
Mobil åtkomst på distans
Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt.
Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion”
och följas upp tertialsvis.
Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp:
•
•

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

Svaren följ upp internt på it.
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Supportnivåer

Det finns tre olika supportnivåer.
1. Hanterad datorarbetsplats
För hanterad dator ansvarar it för supportkedjan.
2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator)
För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:
It:s åtagande:
• Åtkomst till wifi, nätverk, intranät, internet
• Användarens konto och e-post
• Åtkomst till G och P
• Programpaketering vid fler installationer än fem
• Utskrift
Verksamhetens åtagande:
• Användarstöd
• Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it
• Ominstallation
• Felanmälan av hårdvara
• Programinstallationer
3. 1:1 (elevdator)
För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan:
It:s åtagande:
• Åtkomst till wifi, nätverk, internet
• Användarens konto och e-post
Verksamhetens åtagande:
 Användarstöd
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it
 Ominstallation med USB
 Felanmälan av hårdvara
 Programinstallationer
 Utskrift

Övriga funktioner/tjänster
It-beredskap
Tillgänglighet, övrig tid dygnet runt då inte it-supporten har öppet. Gäller problem som
påverkar driften av verksamheten och inte kan vänta till it-supportens ordinarie öppettider.
Ärenden inkomna under beredskapstid faktureras verksamheten. Minsta debiterbara tid är
en halvtimma.
Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis.
Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner
Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till it-funktioner till 99,1% av tiden på ett år. Det
skapar utrymme för ett primärt servicefönster om fyra timmar och ett sekundärt
servicefönster om tre timmar per månad. Primära servicefönstret infaller tredje tisdagen
varje månad kl. 18.00–22.00, sekundära servicefönstret infaller nästkommande tisdag kl.
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18.00-21.00. Sekundära servicefönstret ska endast användas vid behov för att utföra åtgärder
som inte kunnat utföras under primära servicefönstret. It skall eftersträva att så långt som
möjligt utföra allt arbete under primära fönstret.
Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga fem (5)
stycken per år.
Användarkonto för ej anställd
Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär
på intranätet. Får ansökas av chef eller annan utpekad person.
Upplägg av funktionsadress
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten.
Tillgång till programvara utanför standardutbudet
It-supporten skall vara behjälplig med att installera arbetsrelaterade program som saknas i
Software Center.
Datorarbetsplats
Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter 48 månader. Modellutbud
med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten.
Hanterad datorarbetsplats utan support
Inom lärandet finns hanterad datorarbetsplats utan support. Debiteras via hyra. Hårdvara
byts ut efter överenskommelse med lärandet. Modellutbud med priser ligger på intranätet.
Beställs via supporten.
Elevdator
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten.
Korttidshyra bärbar Pc
Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på It:s kontor.
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet.
Fysisk flytt av datorutrustning på plats
Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av it via supporten debiteras verksamheten
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet.
Mobiltelefon och surfplatta
Vid leverans av nya mobiler och surfplattor kommer enheterna vara managerade
(styrda/hanterade) via ett tekniskt verktyg (MDM). Detta gör det möjligt för it att sätta upp
konfiguration för åtkomst av nätverk och e-post. Denna typ av support ingår i enhetens
serviceavgift. Övrig support av applikationer och handhavande ansvarar respektive
verksamhet för. Behövs ytterligare support beställs detta från it och debiteras per timma.
Mobiltelefoner debiteras vid inköp och löpande med serviceavgift. Modellutbud med priser
ligger på intranätet. Beställs via supporten.
Surfplattor debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via
supporten.
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Skrivare
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. Till
nätverksskrivare rekommenderas att koppla tjänsten ”follow me print” vilken möjliggör
utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen.
Accesspunkt – trådlöst nätverk
Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter.
Tillbehör
Debiteras som löpande inköp. Exempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via
supporten.
Övervakningskameror
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts
till nätverket, information lagras hos it och åtkomst till lagrad information sker via den
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet.
Övrigt
Nya systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar
kan beslutas av it-strateg.

13

1(3)

2022-01-07

Prislista IT-enheten 2022
Nedan framgår priser för It-enhetens tjänster för It-stöd. Priserna gäller per år.
Generellt tillkommer hyra för hårdvara. Dock finns tre undantag där tjänst innehåller
hårdvara. De krav som kommunerna ställer utifrån servicenivå framgår av
ramuppdrag.
Tjänst / service
Service PC
Service PC ohanterad (elev)
Service PC utan support (lärare)
Service tunn klient
Service pekplatta ***
Service pekplatta skola ***
Service skrivare
Anknytning i växeln **
Service smartphone ***
Service smartphone skola ***
Service trådlös accesspunkt *
Övervakningskamera *
Officelicens
*
**
***

2022
2 914
415
897
2 914
994
511
2 563
1 242
506
242
3 147
3 322
2 458

hårdvara ingår
hårdvara stationär ip-telefon och samtalskostnader ingår
i priset ingår kostnader för ett manageringsverktyg

2(3)
Prislista applikationer Tranemo kommun
Applikationer
Adato/Novi
Agresso
ARC GIS/GEOSECMA
ARX
Bewator
CitectSCADA
EDP Future (WinSam, Mobile, Winhyr)
FRI
ITS Learning
IA-systemet (KIA)
Infomentor
Intranät Tranemo NYA
Kabona Mybis
Lex
Mikromarc
Mobilus Pro - går över till GoMobilus
Nilex
PMO
Tieto education (Procapita)
Siemens Desigo Insight
Stratsys
TES
TimeCare/Pool
Treserva
VA-banken
Visitlog
Webbplatsen (extern-WWW)
WebVision
WinLas
Visma Personec P

2022
33 834
224 090
228 063
39 334
44 834
45 515
47 556
56 514
33 834
32 391
33 834
43 391
43 391
202 772
32 391
34 515
38 145
45 515
203 452
39 334
33 834
58 555
191 092
194 155
35 195
45 515
61 333
44 834
39 334
206 174

3(3)
Prislista applikationer Ulricehamns kommun
Applikationer
Accorda/BRA Flyktingadministration
Actor Kassasystem
ARC GIS/Geosecma
ARX
Axiell Book-IT
Budget och Prognos
Comprima
Demos/Demografen
EDP Vision
Ephorte
FRI
Galaxy
IA-systemet (KIA)
Infomentor
Itella
Kabona Mybis
Intranät Ulricehamn NYA
Mitt bygge Esmeralda
Mobilus Pro - går över till GoMobilus
NetLoan
Nilex
PMO
Tieto education (Procapita)
QlikView
Raindance
Siemens Desigo Insight
Stratsys
Tendsign
TES
Tidomat
TimeCare/Pool
Treserva
Troman - Valman
Visualarkiv
Webbplatsen (extern-WWW)
WinLas
Visma Personec P

2022
59 994
59 994
363 001
67 316
75 887
69 813
77 135
67 316
316 237
350 518
77 135
59 994
56 506
58 746
58 746
73 647
73 647
75 887
77 135
75 887
65 650
77 135
313 740
308 747
328 385
67 316
58 746
58 746
116 410
66 899
313 740
300 969
75 887
77 135
110 168
65 650
298 679

Vår ref: Tobias Edoff
Planeringschef
Datum: 2021-11-02
Dnr: KS/2021:568

Tjänsteskrivelse - utredning avseende nämnds- eller
avtalssamverkan IT
Förslag till beslut
•

Upplöser samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31).

•

Ingår avtalssamverkan med Ulricehamns kommun gällande IT vid ny
mandatperiod.

•

Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan.

•

Ger förvaltningen i uppdrag att revidera berörda styrdokument.

•

Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likatydliga
beslut fattas i både Tranemo och Ulricehamns kommun

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

Ärendet
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan.
När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet
till avtalssamverkan.
Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta
teknisk drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och
verksamhetsstöd.
Syftet med utredningen är att föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva
samverkansformen för uppdraget genom att belysa olika perspektiv.
På samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och
nämnden fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun
att ändra samverkansform.

Ekonomisk påverkan
En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss
kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden,
resekostnader och andra mindre kostnader som uppstår vid sammanträden.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan IT
Protokoll från samverkansnämnd IT 2021-11-19

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Kommunchef Tranemo kommun
Kommunchef Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommuns kansli
lena.schoultz@ulricehamn.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Kommunfullmäktiges beslut.

Slutinstans
Kommunfullmäktige.

Status

Carita Brovall

Tobias Edoff

Kommunchef

Planeringschef

Vår ref: Tobias Edoff
Planeringschef
Datum: 2021–11-02

Samverkansnämnd IT Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan för IT

Inledning

3

Syfte

3

Utredning

3

Slutsats/Rekommendation

5

Inledning

På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda
om IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan.
På samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och
nämnden fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun
att ändra samverkansform.
När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet
till avtalssamverkan. Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars
primära uppgift är att sköta teknisk drift av interna system, tillhandahålla
infrastruktur, support och verksamhetsstöd.

Syfte
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för
uppdraget genom att belysa olika perspektiv.

Utredning
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt
som en ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT
reglemente regleras nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I
samverkansavtalet står bland annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad
utförarnämnd vars uppgift är att följa det ramuppdrag som respektive
kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.”
På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under
november-mötet bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året
genomförs olika föredragningar kring IT-relaterade frågor på nämndens begäran.
Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till
samverkansnämnden. Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag
delegerade till sig.
Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv vilket redogörs för
nedan.
Politik

•

•

•

•

Färre uppdrag och möten
o 4 ordinarie och ersättande ledarmöten
o 4 möten per år
Tertialrapporterna från IT som idag följs upp på samverkansnämnden
skulle vid en avtalssamverkan istället bli en del av förvaltningens
samlade tertialrapportering
o Likvärdig uppföljning med övriga verksamheter för respektive
kommun
Dialog som idag sker med förvaltningen på samverkansnämnden skulle
ersättas med likvärdig möjlighet till dialog med övriga verksamheter, det
vill säga möjlighet att bjuda in IT till KS-förmiddagar eller arbetsgrupper
o Fler politiker får del av samma föredragning från IT
Budget, ramuppdrag och prislista för ITs tjänster beslutas redan idag av
respektive kommunstyrelse och påverkas inte om man övergår från
nämnd till avtalssamverkan

Verksamhetsnytta
• IT-nämndens arbete påverkar generellt inte verksamhetsnyttan
• Viss administration kan minska i verksamhet IT som idag bereder
mötesunderlag till IT-nämnden samt administrerar nämndens möten
• IT-verksamheten kan bli mindre synliga på den politiska agendan då den
inte möter en egen utpekad nämnd för ändamålet
IT-samverkan
• Samverkan mellan Tranemo kommun och Ulricehamns kommun
fungerar bra idag men är inte avhängt att vi har en nämnd
o Genom samverkan är kommunerna en starkare part på ITmarknaden gentemot leverantörerna
o Genom samverkan får kommunerna en kostnadseffektiv intern ITdrift
o Genom IT-samverkan har vi fått en fördjupad
verksamhetssamverkan mellan kommunerna vilket har många
positiva effekter

Juridik
Ändringen i kommunallagen (9 kap §37) den 1 juni 2018 som ger kommuner rätt
till avtalssamverkan skedde bland annat med följande motivering: ”Att förenkla
möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i
att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och
framtida utmaningar.”.
Samverkansrelationer påverkar ett antal olika rättsliga och praktiska parametrar
som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland:
• information och samråd
• dokumenthantering och personuppgiftsbehandling
• offentlighet och sekretess
• arbetsrätt och arbetsmiljö
• uppföljning och uppsikt
Förutsatt att samverkansavtalet reglerar åtminstone ovan nämnda praktiska
parametrar finns inga juridiska hinder för avtalssamverkan.
Ekonomi
• En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss
kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden,
resekostnader och andra mindre kostnader som uppstår vid
sammanträden.

Slutsats/Rekommendation
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda
kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom
att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra
stödfunktioner i kommunen.
Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som
avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade.
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och
skapa avtalssamverkan.

Om förändring ska genomföras är det lämpligt att genomföra förändringen i
samband med ny mandatperiod 2023. Innan dess bereds och beslutas frågan i
samverkansnämnd IT som sedan lämnar ärendet vidare för beslut i respektive
kommuns kommunfullmäktige.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 189 Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska
beslut KS/2021:167
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•
•

Motionen antas.
Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en gemensam checklista för Tranemo
kommun inför att jämställdhets- och rättighetsanalysera beslut samt att i
tjänsteskrivelsen lägga till en rubrik att beakta jämställdhetsperspektivet.

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
Diskrimineringslag (2008:567)
I jämställdhetslagen som idag har ersätts av diskrimineringslagen (2008:567) står i kap 1 § 1
att ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.

Ärendet
Tranemo kommun har 2012-05-28, KF § 52, skrivit under CEMRs deklaration och upprättat
en handlingsplan i arbetet med att vara ett föredöme för andra organisationer i kommunen
genom att vara en jämställd arbetsgivare.
Tranemo kommun har också en jämställdhetspolicy från 2010-03-24 KF § 24.
Karin Ljungdahl (C) och Lennart Haglund (C) inkom 2021-03-24 med en motion om att
jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.
Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation och ett
samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar.
Motionärerna anser att:
• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i livet man
befinner sig.
• Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete i
alla frågor som kommunen hanterar som har med kommunens invånare eller
medarbetare att göra.
• Att politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys
• Att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del i det
ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet.
Förvaltningen föreslår:
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09
-

-

att ta fram en gemensam checklista för Tranemo kommun (enligt SKR, skljamstalldhetsintegrering-av-beslutsunderlag (skr.se)) inför arbetet med jämställdhet
och rättigheter som blir en del av det dagliga arbetet i framtagandet av politiska
beslut.
att i tjänsteskrivelsen lägga en rubrik i mallen där man beaktar jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet för att synliggöra och beakta frågan.

Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C) 2021-10-25 och Lennart Haglund (C)
2021-10-19, för att ge motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn negativt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.
Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.

Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ändra beslutet till att ”motionen antas”.

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

Beslutet skickas till
Karin Ljungdahl (C)
Lennart Haglund (C)
Alla sektioner och funktioner

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2021-06-02
Dnr: KS/2021:167

Svar på Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera
politiska beslut

Förslag till beslut
•
•

Motionen antas delvis
Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en gemensam checklista för
Tranemo kommun inför att jämställdhets- och rättighetsanalysera beslut
samt att i tjänsteskrivelsen lägga till en rubrik att beakta
jämställdhetsperspektivet.
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
Diskrimineringslag (2008:567)
I jämställdhetslagen som idag har ersätts av diskrimineringslagen (2008:567) står
i kap 1 § 1 att ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder”.

Ärendet
Tranemo kommun har 2012-05-28, KF § 52, skrivit under CEMRs deklaration och
upprättat en handlingsplan i arbetet med att vara ett föredöme för andra
organisationer i kommunen genom att vara en jämställd arbetsgivare.
Tranemo kommun har också en jämställdhetspolicy från 2010-03-24 KF § 24.
Karin Ljungdahl (C) och Lennart Haglund (C) inkom 2021-03-24 med en motion
om att jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2021-06-02
Dnr: KS/2021:167

Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation
och ett samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar.
Motionärerna anser att:
• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i
livet man befinner sig.
• Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela
kommunens arbete i alla frågor som kommunen hanterar som har med
kommunens invånare eller medarbetare att göra.
• Att politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys
• Att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del
i det ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet.
Förvaltningen föreslår:
- att ta fram en gemensam checklista för Tranemo kommun (enligt SKR,
skl-jamstalldhetsintegrering-av-beslutsunderlag (skr.se)) inför arbetet
med jämställdhet och rättigheter som blir en del av det dagliga arbetet i
framtagandet av politiska beslut.
- att i tjänsteskrivelsen lägga en rubrik i mallen där man beaktar
jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet för att synliggöra och beakta
frågan.
Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C) 2021-10-25 och Lennart
Haglund (C) 2021-10-19, för att ge motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn negativt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera
politiska beslut.
Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2021-06-02
Dnr: KS/2021:167

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutet skickas till
Karin Ljungdahl (C)
Lennart Haglund (C)
Alla sektioner och funktioner

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Kajsa Montan
Sektionschef

Anne Steine
Processekreterare

Motion – Jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska
beslut
Mål 5 i Agenda 2030 är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor är något alla tjänar på. Kvinnor och
män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i livet man befinner sig. Så är det
inte idag.
Mål 10 Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter
oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.
Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad efter kön. Det finns stora löneklyftor mellan män
och kvinnor. Det är inte bara bland de som yrkesarbetar som de ekonomiska skillnaderna
märks, när man kommer upp i pensionsåldern blir skillnaderna ännu tydligare. Kvinnor tar
dessutom ut 73% av föräldradagarna. En minoritet av företagen drivs av kvinnor och de som
gör det beviljas krediter och annat stöd i lägre utsträckning än företag som drivs av män.
Dessa skillnader börjar såklart inte i arbetslivet, de grundläggs i förskola, skola och hemma.
Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete från
förskola till äldreomsorg, näringslivsfrågor, kulturfrågor, snöröjning, föreningsbidrag, sociala
frågor, personalfrågor – ja, i alla frågor som kommunen hanterar som har med kommunens
invånare eller medarbetare att göra. Genom ett aktivt jämställdhetsarbete ges fler chansen
att bilda nya företag, skapa arbeten, ge fler löntagare och ökade skatteintäkter. Det ger
dessutom fler möjligheten att förverkliga sina drömmar oavsett normer.
Alla politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys, exempelvis genom
en enkel checklista. På så vis är frågan ständigt aktuell. Jämställdhetsarbetet behöver vara
långsiktigt och bidra till att skapa den bästa livsplatsen, för alla. I dagsläget finns ingen
systematik i hur beskrivningar av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar ska
redovisas i olika beslutsunderlag för planering och uppföljning i kommunens verksamheter. I
enskilda tjänsteskrivelser kan dessa perspektiv finnas integrerade, men kommunen saknar
gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del i det ordinarie planerings- och
uppföljningsarbetet. Framförallt saknas en tydlig politisk beställning. Det vore en styrka för
att det i beslutsunderlagen lyfts fram konsekvensbeskrivningar utifrån kön och andra
bakgrundsfaktorer så att ärendeberedningen verkligen säkerställer att viktiga perspektiv
inkluderats. Ett sätt att underlätta detta arbete är att förse handläggare och beslutsfattare
med en checklista som stöd. Konsekvensbeskrivningar får givetvis olika omfattning beroende
på vilket ärende som behandlas.
Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation och ett
samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att en jämställdhet- och rättighetsanalys görs inför varje politiskt beslut.
Ambjörnarp och Tranemo
2021-03-08, Internationella Kvinnodagen

Karin Ljungdahl
Lennart Haglund
Kommunfullmäktigeledamöter (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-03-15

§ 30 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:167
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen om att en motion inkommit och av presidiet remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.

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
Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en
motion.
Lennart Haglund (C) och Karin Ljungdahl (C) har lämnat en motion om jämställdhets- och
rättighetsanalysera politiska beslut.

Beslutsunderlag
KS/2021:167 Motion jämställdhet

Föredragning och debatt
Lennart Haglund (C) föredrar motionen.

Beslutet skickas till
Stratsys
TPB

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 190 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor KS/2021:596
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner förvaltningens svar på granskningen om anställdas bisysslor

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
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska
kommunens anställdas bisysslor. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och
samverkansnämnd personals anställda.
I granskningen framkom att uppföljningen av ”förekommande bisysslor inte är
ändamålsenliga samt att kännedom om bisysslor är bristfälliga” vilket anses som en risk.

Ärendet
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att
kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande
dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.
Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom om
förekommande bisysslor innebär enligt KPMGs bedömning risker för kommunen.
Syfte
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av de
anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?

•

Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?

I granskningen ingår även att kartlägga följande:
•

I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och har
kommunen haft en affärsrelation med dessa?

•

Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

•

Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser)
respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende
förtroendeskadliga bisysslor.

Fakta om urvalet för granskningen
Granskningen omfattar kommunens avlönade personal från 2020- 01-01 till och med 2021-0531.
Information har hämtats från kommunens personalsystem och ekonomisystem. Vidare har
information från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt aktiebolagsregister
inhämtats. Avstämningar har skett med berörda tjänstepersoner.
Bedömning har skett enligt om rutinerna uppfyller
•

6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 7–7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig
anställning (LOA)

•

Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB)

•

Tillämpbara interna regelverk och policys

Granskningen avser kommunstyrelsen och samverkansnämnden för personal och har
omfattat 1572 anställda.

Resultat
Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor:
•

Information om bisyssla och att arbetstagaren ska anmäla bisyssla finns i
anställningsavtalet och ska anmälas via en särskild blankett.

•

Information ges tillsamtliga anställda på introduktionskursen vid anställning samt att
information finna att hämta på kommunens intranät.

•

På intranätet finns även länk till blankett för anmälan av bisyssla och en checklista för
bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet som chefer kan användas som stöd i
deras bedömningar.

•

Rutinen är att årligen, i samband med medarbetarsamtalet, ta upp bisysslor och att
det tidigare stått med i stödmaterialet.

•

Beviljandet av bisyssla är att ses som ett verkställighetsbeslut och det tas således inte
något formellt beslut. Om närmaste chef inte anser sig kunna ta beslutet hänskjuts det
till HR-chef för beslut.

Med anledning av resultatet av den granskning som är gjord kommer förvaltningen att
genomföra kommunikationsinsatser till verksamheterna för att upplysa om vikten av att
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09
bisysslor anmäls, även godkända bisysslor. Granskningen visar på att det finns tydliga
rutiner för hanteringen, dock behöver efterlevandet säkerställas.
Sedan oktober månad 2021 läggs samtliga blanketter för bisysslor in i den digitala
personakten (Novi) för att förbättra sökbarheten.
Kontroll av bisysslor föreslås även vara en del i nästa års internkontroll.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-24
Missiv Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Slutlig granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor.

Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Alla sektioner och funktioner

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2021-11-24
Dnr: KS/2021:596

Tjänsteskrivelse om Granskning av bisysslor
Förslag till beslut
•

Godkänner granskningen om anställdas bisysslor

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
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att
granska kommunens anställdas bisysslor. Granskningen omfattar
kommunstyrelsen och samverkansnämnd personals anställda.
I granskningen framkom att uppföljningen av ”förekommande bisysslor inte är
ändamålsenliga samt att kännedom om bisysslor är bristfälliga” vilket anses som
en risk.

Ärendet
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att
granska kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår
bland annat att kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma
ändamålsenligheten i de styrande dokument och de rutiner som används för att
hantera dessa.
Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen
och uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att
kännedomen om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna
bristande kännedom om förekommande bisysslor innebär enligt KPMGs
bedömning risker för kommunen.
Syfte
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig
kontroll av de anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande
revisionsfrågor:

•

Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?

•

Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?

I granskningen ingår även att kartlägga följande:
•

I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande
associationer och har kommunen haft en affärsrelation med dessa?

•

Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?

•

Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna
bestämmelser) respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig
anställning) avseende förtroendeskadliga bisysslor.

Fakta om urvalet för granskningen
Granskningen omfattar kommunens avlönade personal från 2020- 01-01 till och
med 2021-05-31.
Information har hämtats från kommunens personalsystem och ekonomisystem.
Vidare har information från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt
aktiebolagsregister inhämtats. Avstämningar har skett med berörda
tjänstepersoner.
Bedömning har skett enligt om rutinerna uppfyller
•

6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 7–7 c §§ lagen (1994:260) om
offentlig anställning (LOA)

•

Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser
(AB)

•

Tillämpbara interna regelverk och policys

Granskningen avser kommunstyrelsen och samverkansnämnden för personal
och har omfattat 1572 anställda.

Resultat
Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor:
•

Information om bisyssla och att arbetstagaren ska anmäla bisyssla finns i
anställningsavtalet och ska anmälas via en särskild blankett.

•

Information ges tillsamtliga anställda på introduktionskursen vid
anställning samt att information finna att hämta på kommunens intranät.

•

På intranätet finns även länk till blankett för anmälan av bisyssla och en
checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet som chefer
kan användas som stöd i deras bedömningar.

•

Rutinen är att årligen, i samband med medarbetarsamtalet, ta upp
bisysslor och att det tidigare stått med i stödmaterialet.

•

Beviljandet av bisyssla är att ses som ett verkställighetsbeslut och det tas
således inte något formellt beslut. Om närmaste chef inte anser sig kunna
ta beslutet hänskjuts det till HR-chef för beslut.

Med anledning av resultatet av den granskning som är gjord kommer
förvaltningen att genomföra kommunikationsinsatser till verksamheterna för att
upplysa om vikten av att bisysslor anmäls, även godkända bisysslor.
Granskningen visar på att det finns tydliga rutiner för hanteringen, dock behöver
efterlevandet säkerställas.
Sedan oktober månad 2021 läggs samtliga blanketter för bisysslor in i den
digitala personakten (Novi) för att förbättra sökbarheten.
Kontroll av bisysslor föreslås även vara en del i nästa års internkontroll.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-24
Missiv Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Slutlig granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor.

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Alla sektioner och funktioner

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Kajsa Montan

Anne Steine

Funktionschef

Processekreterare

Kommunrevisionen

Missiv

Till kommunstyrelsen för yttrande
Till kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde
den 16 november 2021.
Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för yttrande med följande frågeställningar:
-

Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att
genomföra?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 24 januari 2022.

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

Bengt Melkersson
Revisionens ordförande

Ingelis Öhwall
Vice ordförande
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Sammanfattning
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att
kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande
dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.
Granskningen syfte har varit att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig
kontroll av de anställdas bisysslor.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom
om förekommande bisysslor innebär enligt vår bedömning risker för kommunen.
Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig kunskap och
information om bisysslor sannolikt inte efterlevs eller inte är tillräcklig, vilket i sin tur
innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms på ett ändamålsenligt sätt.
Vi bedömer vidare att det erfordras en tydligare styrning, där den formella styrningen
inom området bisysslor behöver stärkas i form av politiskt fastställda styrdokument. Vi
bedömer att kommunstyrelsen bör fastställa tillämpningsföreskrifter/ rutiner för
hantering av bisysslor vilka kan baseras på befintlig checklista då den i grunden
bedöms vara ändamålsenlig.
För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete som minskar risken för otillåtna bisysslor,
är vår bedömning att kommunstyrelsen behöver kraftigt förbättra sin kontroll och
uppföljning avseende bisysslor.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att kommunstyrelsen:

— Säkerställer att den formella styrningen internt inom kommun stärks genom att tillse
att policy och/eller riktlinjer fastställs.

— Att tillse att tillämpningsföreskrifter/rutiner fastställts.
— Säkerställer att bisysslor årligen tas upp med arbetstagarna, exempelvis vid
medarbetarsamtalet.

— Initierar utbildnings- och informationsinsatser avseende bisysslor.
— Inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollerar efterlevnaden
av reglerna avseende bisysslor.

— Säkerställer att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig tar
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att
köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde
innehar en funktionärspost.
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Bakgrund
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att
kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande
dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.
Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av
anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en
bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av
ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan
arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller inte bara
bisyssla som faktiskt utövas utan också bisyssla som aldrig har utövats men där det
finns anledning att anta att en arbetstagare står i begrepp att åta sig någon sådan.
Bestämmelsen ger däremot inte utrymme för bisyssleförbud "för säkerhets skull".
År 2019 genomförde Statskontoret en studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter,
kommuner och regioner. I studien konstateras bland annat att regleringen av
offentliganställdas bisysslor är komplex och kan vara svår att tolka. Inte minst mot
bakgrund av att regleringen är uppdelad mellan lag (lagen om offentlig anställning,
LOA) och kollektivavtal (Allmänna bestämmelser, AB) samt att bestämmelserna i lag
och kollektivavtal i viss mån skiljer sig åt. Studien visar vidare att kommuner för egen
del sällan granskar de anställdas bisysslor.
Området är väsentligt för revision eftersom felaktig hantering kan innebära
förtroendeskada för kommunen. Revisorerna har av denna anledning beslutat att
granska kommunens kännedom om och hantering av eventuella bisysslor.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av
de anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
— Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?
— Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?
I granskningen ingår även att kartlägga följande:
— I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och har
kommunen haft en affärsrelation med dessa?
— Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?
— Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser)
respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende
förtroendeskadliga bisysslor

2.2

Avgränsning
Vad gäller bisysslor omfattar granskningen kommunens avlönade personal från 202001-01 till och med 2021-05-31. Enbart arvoderade personer omfattas inte av
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granskningen. I övrigt exkluderas även feriearbetare (i betydelsen ”sommarjobbare”)
från granskningen. Analys av inköp omfattar samma tidsperiod som ovan. Som
beskrivs närmare i avsnitt 6 kommer vi att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utifrån
dessa uppgifter kommer vi att fånga anställda som innehar funktionärsposter i
näringsdrivande associationer i vår dataanalys. Därmed avgränsas dataanalysen till
bisysslor i form av anställda som har funktionärsposter i näringsdrivande associationer.
När det gäller kommunens rutiner för hantering och kontroll av bisysslor omfattas alla
typer av bisysslor.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL)
— 7–7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA)
— Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB)
— Tillämpbara interna regelverk och policys

2.4

Metod
Elektronisk sammanställd information har inhämtats från kommunens personalregister
och ekonomisystem. Vidare har information från Bolagsverkets handels- och
föreningsregister samt aktiebolagsregister inhämtats. Utifrån dessa underlag har en
dataanalys genomförts. Som beskrivits ovan fångar dataanalysen anställda som
innehar funktionärsposter i näringsdrivande associationer. När det gäller enskilda
firmor ska det dock noteras att det inte finns något formellt krav på en enskild firma att
registrera sig hos Bolagsverket. Enskilda firmor som inte registrerats hos Bolagsverket
ingår därmed ej i granskningen.
Baserat på de bisyssleinnehavare vi identifierat i vår dataanalys har vi genom
stickprov, via kommunens HR-avdelning, kontrollerat om kommunen för egen del
identifierat ett urval av bisyssleinnehavarna.
Vi har även granskat i vilken utsträckning kommunen gjort utbetalningar till
företag/motsvarande där anställda innehar bisysslor. Analys av inköp omfattar
tidsperioden 2020-01-01 till och med 2021-09-30. Avstämningar har skett med berörda
tjänstepersoner.
Intervjuer har genomförts med kanslichef och HR-strateg.
Rapporten är faktakontrollerad av de som intervjuats.

2.5

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen och samverkansnämnden för personal.
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3

Bakgrund

3.1

Övergripande regler avseende bisysslor
Som framgår av rapportens inledning regleras bisysslor i lagen om offentlig anställning
(LOA) samt i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Reglerna avseende
kommunanställda återfinns i 7 § LOA 1 samt i 3 kap 8 § AB.
Bestämmelserna i LOA lyder enligt följande:
7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon
verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i
arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.
7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden
som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016).
7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att
arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016).
7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en
bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet
skall vara skriftligt och innehålla en motivering.
Lag (2001:1016).

Bestämmelserna i 3 kap. AB lyder i sin helhet som följer:
§ 8 Bisysslor
Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetande-göra
arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
Anmärkning
Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller
kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).
För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller kommunalförbund
gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.
Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som
bisyssla enligt detta avtal.

1

Ej 7 d §
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Av kommentarerna 2 till AB framgår att arbetsgivaren minst en gång per år i samband
med utvecklingssamtal ska informera arbetstagarna om skyldigheten att på eget
initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren
behöver för att kunna bedöma dessa. Därutöver ska arbetsgivaren informera om
bestämmelserna avseende bisysslor ”på lämpligt vis”.

4

Resultat av granskningen

4.1

Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor
Iakttagelser
Av bilagan till anställningsavtalet framgår praktisk information kring arbetstagarens
anställning. I bilagan framgår att arbetstagaren är skyldig att anmäla bisyssla till
arbetsgivaren på en särskild blankett. Det är arbetsgivaren som beslutar om att bevilja
eller avslå bisysslan beroende på om den är förenlig med arbetstagarens arbete.
Under intervjun framgår även att bisyssla är en punkt som finns med i det stödmaterial
som kommunen har tagit fram och som chefer kan använda sig utav vid rekrytering av
ny personal i intervjusituationen.
Blanketten, Redovisning av bisyssla för anställd, förvaras i personalakten och utgår
från bestämmelserna i 8 § AB. Personakten är sedan en tid tillbaka digital i systemet
Novi vilket under vår intervju uppges vara värdefullt. De kan på så sätt på ett smidigt
sätt ta fram statistik över hur många som exempelvis har en anmäld bisyssla mm.
Information om bisysslor ges till samtliga nyanställda på den kommungemensamma
introduktionskursen och på kommunens intranät kan medarbetarna finna information
om vad en bisyssla är, vilka bisysslor som är otillåtna samt arbetstagarnas ansvar att
informera sin chef om bisysslor.
På intranätet finns även länk till blankett för anmälan av bisyssla och en checklista för
bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet som chefer kan användas som stöd i
deras bedömningar. Checklistan är inte politiskt förankrad.
Vi har tagit del av det stödmaterial som används vid det årliga medarbetarsamtalet och
i detta material tydliggörs inte att bisysslor ska tas upp. Under vår intervju med
tjänstepersonerna framgår att rutinen är att årligen, i samband med
medarbetarsamtalet, ta upp bisysslor och att det tidigare stått med i stödmaterialet men
att det måste ha fallit bort.
Det är närmaste chef som beviljar bisysslor. Beviljandet av bisyssla är att ses som ett
verkställighetsbeslut och det tas således inte något formellt beslut.

2

Kommentarerna till AB är Sveriges Kommuner och Regioners och Sobonas – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation – ensidiga tolkning av AB som bland annat är tänkta att fungera som en
vägledning för det personalpolitiska arbetet.
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Om närmaste chef är tveksam till att bevilja bisysslan skickas frågan vidare till HR-chef
som fattar beslut om att avslå bisysslan i enlighet med delegationsordningen 3. Under
vår intervju framgår att det väldigt sällan tas formella avslagsbeslut.
Av intervjuerna framgår att det finns en ordning i praktiken för hur anmälningar av
bisysslor ska handläggas. Vi noterar dock att det saknas en nedtecknad rutin för detta
ändamål.
Under vår intervju framgår att kunskapen om bisysslor och vetskapen om att dessa ska
anmälas kan blir bättre. Detta bekräftas även i vår stickprovskontroll (se avsnitt 3.3.3).

4.1.1

Kommentarer och bedömning
Det dokument avseende bisysslor som vi erhållit utgörs av en intern checklista
fastställd på tjänstepersonsnivå samt information om bisysslor på kommunens intranät
men det saknas tillämpningsföreskrifter/rutiner för hur bisysslor ska handläggas.
Vi har även uppmärksammat att bisysslor tas upp årligen under medarbetarsamtalet
men det finns inte dokumenterat i det stödmaterial som används under
medarbetarsamtalet.
Vår bedömning är att det erfordras en tydligare styrning, där den formella styrningen
inom området bisysslor behöver stärkas i form av politiskt fastställda styrdokument. Vi
bedömer att kommunstyrelsen bör fastställa tillämpningsföreskrifter/ rutiner för
hantering av bisysslor vilka kan baseras på befintlig checklista då den i grunden
bedöms vara ändamålsenlig.
Vi anser vidare att kommunstyrelsen bör tillse att öka kunskapen bland medarbetarna
om arbetstagarens skyldighet att anmäla bisysslor till arbetsgivaren.

4.2

Stickprovsgranskning

4.2.1

Förekomst av bisysslor
Granskningen har omfattat 1572 anställda. I den siffran ingår alla som innehaft en
anställning i kommunen under granskningsperioden oavsett hur lång eller kort
anställningen varit. Bland dessa finns det personer som under granskningsperioden
haft:
• Både tidsbegränsad och tillsvidareanställning
• Både heltids- och deltidsanställning
• Anställning i mer än en sektion
Dessa omständigheter får till följd att såväl de siffror som presenteras i löpande text på
följande sidor som siffrorna i tabell 1 nedan samt i tabell 2 i stycke 3.3.2 framstår som
felaktiga om de räknas samman. Med andra ord finns det ett antal anställda som finns
med ”dubbelt” i uppgifterna nedan.

3

2.3 Delegeringsordning Samverkansnämnden personal (antagen 2014-02-12, 5 §)
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Av de 1572 personer som berörts av granskningen har vi i vår dataanalys funnit att 255
personer (16,2 %) innehar eller har innehaft en eller flera bisysslor i näringsdrivande
associationer. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 301 stycken. De flesta av
de 255 personer som innehar bisysslor har endast en bisyssla, men 49 personer (19%)
innehar två eller fler bisysslor.
Det bör noteras att 16 av de 301 bisysslor som vi har identifierat avser olika typer av
funktionärsposter i bostadsrättsföreningar. Det ska också nämnas att ett antal personer
under granskningsperioden har haft två olika funktionärsposter i en och samma
association. Dessa har räknats som ett (1) uppdrag. Ett exempel kan vara att en
person varit ledamot i en bostadsrättsförening under början av året och sen tillträtt som
ordförande under slutet av året.
Eftersom vår dataanalys endast fångar bisysslor i form av funktionärsposter i
näringsdrivande associationer är det faktiska antalet bisyssleinnehavare sannolikt
högre än det antal som framkommer i vår dataanalys.
Förekomsten av bisysslor i form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer
presenteras i tabell 1 nedan.
Tabell 1 Sammantagen tabell över antalet anställda med bisysslor samt antalet bisysslor inom kommunens
olika förvaltningar
Förvaltning

4.2.2

Antal anställda

Antal anställda
med bisyssla
(andel)

Antal
förekommande
bisysslor

Bemanningssenheten

305

33 (10,8%)

27

Lärande

594

106 (17,8%)

135

Samhälle

228

50 (21,9%)

61

Omsorg

686

67 (9,8%)

79

Service

49

11 (22,4%)

12

Summa

1572

255 (16,2%)

301

Iakttagelser
Som framgår i rapportens inledning/bakgrund kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren
att utöva en bisyssla om den anses hindra arbetsuppgifterna. Mot bakgrund av att drygt
16 % har en mer eller mindre omfattande bisyssla, i form av funktionärspost i en
näringsdrivande association, kan det inte uteslutas att det inte förekommer bisysslor
som inverkar hindrade på arbetsuppgifterna.

4.2.3

Kännedom om bisysslor
En av revisionsfrågorna avser ansvarigas kännedom om förekommande bisysslor. Vår
ambition i granskningen har varit att stämma av förekomsten av bisysslor som vi
identifierat i vår dataanalys med de uppgifter som finns registrerade i kommunen
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avseende förekomst av bisysslor. Som tidigare beskrivits finns dock ingen aggregerad
information i kommunen av hur många anställda som innehar bisysslor, men under
intervjun hänvisas till att personalakten nu registreras digitalt och att det framöver
komma kunna plocka ut fullständig statistik över hur många som har anmält en
bisyssla. För att få fram sådana uppgifter krävs en manuell kontroll av inkomna
anmälningar avseende bisysslor. Då den typen av kontroll skulle kräva mycket tid av
verksamheten valde vi i stället att göra ett ”brett stickprov” utifrån de 255
bisyssleinnehavare som vi identifierat.
Av de 255 personer som vi identifierat som bisyssleinnehavare har vi valt ut 64
personer som enligt vår dataanalys sammantaget innehar 92 bisysslor. Stickprovet
omfattar således en fjärdedel av samtliga bisyssleinnehavare som vi identifierat. Det
ska noteras att vissa av de personer som ingår i stickprovet har innehaft anställningar i
mer än en förvaltning under granskningsperioden.
I granskningen har vi, via kommunens HR-avdelning, ställt frågan om det finns ifylld
anmälan/ifyllda anmälningar om bisyssla/bisysslor för de 64 personer som ingår i
stickprovet. Om sådan anmälan finns har vi efterfrågat information avseende bisysslan,
bland annat när anmälan gjordes.
Av den sammanställning vi fått ta del av framgår det att det endast är 4 som skriftligt
anmält innehav av bisyssla av de 64 personer som omfattas av stickprovet. Cirka 20
personer har muntligen meddelat chef att de har en bisyssla.
När det gäller de 4 personerna som anmält bisyssla noterar vi att 2 av dessa har
inkommit med sin anmälan i samband med att vi efterfrågat uppgifter om förekomsten
av bisysslor. Vi har i granskningen fått bekräftat att dessa personer anmälde innehav
av bisyssla som en följd av våra frågor. Dessa 2 personer var med andra ord inte
kända för arbetsgivaren innan granskningens genomförande. För en av de personer
som enligt kommunens sammanställning anmält innehav av bisyssla framgår det inte
när anmälan om bisyssla inkom.
Förvaltning

Antal anställda med bisyssla utifrån stickprov
Enligt vår dataanalys

Enligt kommunens
uppgifter (skriftligt)

Bemanningsenheten

5

0

Lärande

26

0

Samhälle

15

2

Omsorg

17

1

Service

1

1

Summa

64

4
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Under vår intervju framgår att medarbetarna till viss del saknar kunskap om vad som är
att betrakta som en bisyssla, exempelvis att man vid sidan om jobbet äger en
skogsfastighet eller sitter med i styrelsen i en bostadsrättsförening.

4.2.4

Iakttagelser
Vi kan utifrån stickprovet konstatera att väldigt få (4), skriftligt anmält innehav av
bisyssla samt att 2 anmält innehav av bisyssla som följd av våra frågor. Därtill har 20
personer muntligt meddelat till chef att det har en bisyssla. Detta synliggör att det
saknas kunskap om vad som är en bisyssla och hur den ska anmälas.
När det gäller frågan om vad som är att betrakta som bisyssla vill vi framhålla att vi
anser att styrelseposter i bostadsrättsföreningar (och även andra ekonomiska
föreningar) i grunden bör betraktas som bisysslor. Det är inte helt ovanligt att den typen
av föreningar tar emot utbetalningar från kommuner. Det skulle exempelvis kunna
handla om att kommunen hyr lokaler för verksamhet eller att en bostadsrättsförening
hyr ut bostäder till kommunen i syfte att erbjuda boende för socialt utsatta personer.
Oavsett orsak kan det finnas ekonomiska intressen hos bostadsrättsföreningen i
relation till kommunen. Därför anser vi att bostadsrättsföreningars (och andra
ekonomiska föreningars) relation med kommunen måste beaktas om en av
kommunens anställda innehar en styrelsepost i en sådan förening. I denna granskning
betraktar vi den typen av uppdrag som bisysslor.

4.2.5

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att för att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende
förekomsten av bisysslor inom kommunen, behöver det finnas en central
sammanställning av uppgifterna. Under intervjun framgår att personalakten är digital
vilket är positivt då det går att hämta ut hur många som har anmälda bisysslor.
Det bör än en gång noteras att vår metod inte fångar bisysslor i form av anställningar
hos andra arbetsgivare, vilket sannolikt är den största risken när det gäller
arbetshindrande bisysslor. Mot bakgrund av den bristande kännedomen/kontrollen
avseende bisysslor i form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer ser vi
en risk för att det även finns bristande kännedom/kontroll avseende bisysslor i form av
anställningar hos andra arbetsgivare. Vi ser det därmed som viktigt att
kommunstyrelsen och berörda nämnder tydliggör rutiner i syfte att stärka uppföljning
och kontroll av anställdas bisysslor.
Vår bedömning är att ansvariga (kommunstyrelsen och samverkansnämnden för
personal) inte kan anses ha kontroll över och kännedom om bisysslor i näringsdrivande
associationer. Sammantaget gör vi bedömningen att kommunens samlade kännedom
och kontroll över de anställdas bisysslor inte är ändamålsenlig. Vidare anser vi att
kommunstyrelsen bör överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna
kontrollen, kontrollera efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.
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4.2.6

Inköp från företag/motsvarande där anställda har bisyssla
Vi har kunnat konstatera att det finns företag/motsvarande där anställda i kommunen
under granskningsperioden innehaft en funktionärspost. Av dessa har 4 mottagit
utbetalningar från kommunen under granskningsperioden. Kommunen har med andra
ord gjort inköp av, eller på annat vis överfört medel till företag och föreningar, via sin
leverantörsreskontra- och betalningsfunktion, där anställda innehar funktionärspost.
Det handlar sammantaget om 249 verifikationer uppgående till totalt ca 3,1 miljoner
kronor.
I vårt stickprov ingår 4 av de 4 företag/motsvarande som under granskningsperioden
mottagit utbetalningar från Tranemo kommun. Ingen av dessa bisysslor har identifierats
av kommunen enligt den sammanställning vi fått del av.

4.2.7

Iakttagelser
Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de risker
det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor och/eller
tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en
funktionärspost. Enligt vår mening kan bisysslor i kombination med den typen av
affärsrelationer i vissa fall riskera att skada förtroendet för kommunen. Vidare menar vi
att bristande kännedom om den typen av kopplingar mellan kommunanställda och
näringsdrivande associationer som mottar utbetalningar från kommunen, kan öka
risken för korruption.
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Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom
om förekommande bisysslor innebär enligt vår bedömning risker för kommunen.
Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig kunskap och
information om bisysslor sannolikt inte efterlevs eller inte är tillräcklig, vilket i sin tur
innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms på ett ändamålsenligt sätt.
Vi bedömer vidare att det erfordras en tydligare styrning, där den formella styrningen
inom området bisysslor behöver stärkas i form av politiskt fastställda styrdokument. Vi
bedömer att kommunstyrelsen bör fastställa tillämpningsföreskrifter/ rutiner för
hantering av bisysslor vilka kan baseras på befintlig checklista då den i grunden
bedöms vara ändamålsenlig.
För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete som minskar risken för otillåtna bisysslor,
är vår bedömning att kommunstyrelsen behöver kraftigt förbättra sin kontroll och
uppföljning avseende bisysslor.
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Tranemo kommun
Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor
2021-11-16

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att kommunstyrelsen:

— Säkerställer att den formella styrningen internt inom kommun stärks genom att tillse
att policy och/eller riktlinjer fastställs.

— Att tillse att tillämpningsföreskrifter/rutiner fastställts.
— Säkerställer att bisysslor årligen tas upp med arbetstagarna, exempelvis vid
medarbetarsamtalet.

— Initierar utbildnings- och informationsinsatser avseende bisysslor.
— Inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollerar efterlevnaden
av reglerna avseende bisysslor.

— Säkerställer att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig tar
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att
köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde
innehar en funktionärspost.

Datum som ovan
KPMG AB

Emma Garpenholt
Kommunal revisor

Olivia Gonzalez
Kommunal revisor

Viktoria Bernstam
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 191 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
2022 KS/2021:521
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL
18.

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
Arvodesberedningen har inför ny mandatperiod arbetat med arvodesreglementet för
förtroendevalda i Tranemo kommun. Beredningen har samtidigt haft i uppdrag att se över
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18”.
Bestämmelserna har setts över och föreslås justeras gällande det ekonomiska
omställningsstödet. Förslaget innebär att ekonomiskt omställningsstöd ska
samordnas/minskas med förvärvsinkomst redan från år ett. År två och tre ska
omställningsstödet dessutom minskas med ett prisbasbelopp per år efter att samordning har
skett.
Bestämmelserna har även kompletterats med flera tillämpningsanvisningar till flera av
paragraferna för att det ska vara lättare att tolka bestämmelserna och för att den praktiska
hanteringen vid ansökningar ska bli korrekt.
Tillägg i bestämmelserna är angivna med gulmarkeringar. Borttagen text är markerad med
överstrykning.

Ekonomisk påverkan
Förändringen av bestämmelserna kan ge ekonomiska konsekvenser eftersom förslaget
innebär en lägre ekonomisk ersättning med anledning av att samordning med
förvärvsinkomster föreslås ska ske redan från år ett.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
HR-funktionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2021-11-23
Dnr: KS/2021:521

Tjänsteskrivelse om revidering av bestämmelser för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18)
Förslag till beslut
•

Antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL 18

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
Arvodesberedningen har inför ny mandatperiod arbetat med arvodesreglementet
för förtroendevalda i Tranemo kommun. Beredningen har samtidigt haft i
uppdrag att se över ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL 18”.
Bestämmelserna har setts över och föreslås justeras gällande det ekonomiska
omställningsstödet. Förslaget innebär att ekonomiskt omställningsstöd ska
samordnas/minskas med förvärvsinkomst redan från år ett. År två och tre ska
omställningsstödet dessutom minskas med ett prisbasbelopp per år efter att
samordning har skett.
Bestämmelserna har även kompletterats med flera tillämpningsanvisningar till
flera av paragraferna för att det ska vara lättare att tolka bestämmelserna och för
att den praktiska hanteringen vid ansökningar ska bli korrekt.
Tillägg i bestämmelserna är angivna med gulmarkeringar. Borttagen text är
markerad med överstrykning.

Ekonomisk påverkan
Förändringen av bestämmelserna kan ge ekonomiska konsekvenser eftersom
förslaget innebär en lägre ekonomisk ersättning med anledning av att
samordning med förvärvsinkomster föreslås ska ske redan från år ett.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
HR-funktionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall
Sektionschef/kommunchef

Kajsa Montan
Kanslichef/Kommunjurist

Datum: 2021-10-08
Dnr: KS/2021:521

Bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda
OPF-KL 18

Styrdokument
Handlingstyp: Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPFKL 18
Diarienummer: KS/2021:521
Fastställandedatum: Kommunfullmäktige 2022-02-xx § x
Dokumentansvarig: HR-funktionen, Servicesektionen
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av: Arvodesberedningen
Tidigare versioner: KS/2019:338
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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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1

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 innehåller bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser
samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap § 1 kommunallagen.
OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare
eller tidigare avgått med rätt till visstidspension, annan egen pensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF att
gälla.
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Inledande bestämmelser

§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
Tillämpningsanvisning till § 1
Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet.

§ 2 Ändringar och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.
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Omställningsstöd

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda.

§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1
§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
3

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § Lag
om anställningsskydd (1982:80) (LAS) angiven ålder när han eller hon lämnar sitt
(sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
Tillämpningsanvisning till § 3
Förtroendevalda kan ansöka om aktiva omställningsinsatser hos
pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet.
Ansökan ska ske inom tre månader från avgång och den sökta aktiviteten ska
påbörjas inom sex månader från avgång. Pensionsmyndigheten kan besluta om
förlängning av ovan nämnda tidsramar.
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Maximal ersättning är ett (1) inkomstbasbelopp.
På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka deltagande i
beslutat aktivitet. Skulle deltagandet inte kunna styrkas på godtagbart sätt kan
det leda till återbetalningsskyldighet.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får
uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.
Tillämpningsanvisning till § 4
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsmyndighet.
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt
omställningsstöd börjar löpa dagen efter avgången från de / det uppdrag som
gett rätt till förmånen.
Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp.
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna bestämmelse om
särskilda skäl föreligger.
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§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt
(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen i minst
motsvarande omfattning.
Tillämpningsanvisning till § 5
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd räknas på samma underlag som
ersättning enligt § 4. Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens
pensionsenhet.

§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning. § 4 stycke 2 anger att ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre
år. År två och tre ska omställningsstödet minskas med ett prisbasbelopp per år,
efter att samordning med förvärvsinkomster har skett.
Tillämpningsanvisning till § 6
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Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljas deltidssysselsatt
förtroendevald ska hänsyn tas till sysselsättningsgrad avseende fribeloppets
storlek.
Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgifter för de närmast kommande sex
månaderna. Inkomstuppgift skall lämnas även om förvärvsinkomsten är noll
kronor.
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt
omställningsstöd ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker
ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda.
Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalde ska ha
större eller mindre ersättning vilket då regleras genom ytterligare utbetalning
från kommunen eller återbetalning från den förtroendevalde.
För rätt till ekonomiskt omställningsstöd ska den förtroendevalde på anmodan
av pensionsmyndigheten styrka sin aktivitet för att hitta annan försörjning.
Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av
omställningsstödet. Beslut fattas av pensionsmyndigheten.
Jämkning: Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om
förvärvsarbete utförs åt någon annan utan skälig ersättning för detta arbete.
Beslut fattas av pensionsmyndigheten.

§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
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§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
Tillämpningsanvisning till § 8
För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras senast tre
månader efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från
ansökningstillfället utan retroaktivitet.
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda
skäl föreligger. Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens
pensionsenhet.
Inskränkning av ersättning: Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det
ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalde döms för brott som
medfört att den förtroendevalde skiljts från sitt förtroendeuppdrag i kommunen
eller döms för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att den
förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han heller hon fortfarande
hade haft det.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt
omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör
den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månaderefter
det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

4

Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
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Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet2014
eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL ellerandra omställningsoch pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet
och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, skaden
pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
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traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes
pensionsgrundandeinkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent
på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten
året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.
Pensionsavgiften avsätts tillden förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret
ärhögre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
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6 § Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. Den
förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
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Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1.

Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).

2.

Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser
somgäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk-eller
aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
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Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i18,
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
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Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.

5

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
-

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och

-

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.
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§ 3 Familjeskydd vid förtroendevaldas dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a. under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b. under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c. inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med
förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
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§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
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§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgiftervar
oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 §
första stycket FAL.
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Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare
Datum: 2021-12-21
Dnr: KS/2021:86

Yttrande från förvaltningen
Förslag till beslut
•

Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och
sakprövning som sin egen.

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
Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-15, §45 en tillfällig beredning som vid samma
sammanträde, §53 fick i uppdrag att ta fram ett arvodesreglemente för
förtroendevalda samt utvärdera förläggning av befintliga mötesdagar. Utöver
detta har beredningen fått i uppdrag av fullmäktiges presidie se över nuvarande
regler kring omställningsstöd för förtroendevalda.
Beredningen har arbetat fram Arvodesreglemente – Regler med förtydligande för
ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun samt Politikerarvoden i
Tranemo kommun 2023–2026, bilaga A och B.
Beredningen har även efter utvärdering av förläggning av mötesdagar tagit fram
ett förslag på förändring av mötesdag för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt i dialog med förvaltningen sett över regler för
omställningsstöd.
Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi
samt sakprövning.

Laglighet
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med
gällande lagstiftning.

Ekonomi
Beredningen förslår att samtliga arvodes räknas om årligen enligt det beslutade
inkomstbasbeloppet (IKB) istället för att ersättningen ska justeras efter den

genomsnittliga procentuella lönejusteringen för kommunens tjänstepersoner.
Även grundnivån beräknas utifrån IKB.
Enligt förslaget har timarvodet höjts, ett politiskt uppdrag får en ökad
tjänstgöringsgrad och inläsningsarvodet ersätts med extra ersättning (x2,5) första
sammanträdestimman.
Kostnadsökningen för avskaffning av inläsningsarvode och istället ge x2,5
timarvodet första sammanträdestimman beräknas till 296 766 kr.
Flertalet förtroendevalda har hittills inte begärt inläsningsarvoden på
sammanträden, vilket gör att med beredningens förslag kommer denna kostnad
höjas då ersättningen utbetalas automatiskt.
Höjningen av årsarvodet för ställföreträdande beredningsledare genererar en
ökad kostnad på 34 782 kr enligt 2021 års siffror.
Utöver det tillkommer det ökade kostnader för det höjda timarvodet vilket är
10kr/h beräknat på 2021 års siffror.
Den totala kostnadsökningen utifrån beredningens förslag är 382 704 kr.
Förvaltningen menar att en förutsättning för att höjda arvoden ska kunna införas
till mandatperiod 2023–2026 är att det ges tillkommande medel i budgeten.

Sakprövning
Förvaltningen anser att de förändringar som gjorts i arvodesreglementet är
positiva och ger en tydligare och mer rättvis ersättning för den tid och det arbete
som förtroendevalda i Tranemo kommun lägger ned på sitt uppdrag. Förslaget
ligger i linje med förvaltningens önskan om att Tranemo kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare.
Förvaltningen förslår att
-

anta Arvodesreglementet – Regler med förtydligande för ersättningar och
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun med Politikerarvoden i
Tranemo kommun 2019–2022, bilaga A och B.

-

Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet.
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövan gör att det
säkerställs en god kvalité i underlaget och som ska behandlas politiskt.

Beslutsunderlag
Yttrande från förvaltningen 2021-11-23

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Servicesektionen

Slutinstans
Förvaltningens yttrande – KS
Överlämning av beredningsuppdrag - KF

Status

Carita Brovall

Kajsa Montan

Kommunchef

Funktionschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 192 Beredningsuppdrag - Revidering av regler för politiska arvoden
KS/2021:86
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet och sakprövning som sin egen.

Allmänna utskottets beslut
•

Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ekonomiskt underlag inför
kommunstyrelsens sammanträde.

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
Kommunfullmäktige utsåg 2021-03-15, §45 en tillfällig beredning som vid samma
sammanträde, §53 fick i uppdrag att ta fram ett arvodesreglemente för förtroendevalda samt
utvärdera förläggning av befintliga mötesdagar. Utöver detta har beredningen fått i uppdrag
av fullmäktiges presidie se över nuvarande regler kring omställningsstöd för
förtroendevalda.
Beredningen har arbetat fram Arvodesreglemente – Regler med förtydligande för ersättningar och
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun samt Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–
2026, bilaga A och B.
Beredningen har även efter utvärdering av förläggning av mötesdagar tagit fram ett förslag
på förändring av mötesdag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i dialog
med förvaltningen sett över regler för omställningsstöd.
Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi samt
sakprövning.

Laglighet
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med gällande
lagstiftning.

Sakprövning
Förvaltningen anser att de förändringar som gjorts i arvodesreglementet är positiva och ger
en tydligare och mer rättvis ersättning för den tid och det arbete som förtroendevalda i
Tranemo kommun lägger ned på sitt uppdrag. Förslaget ligger i linje med förvaltningens
önskan om att Tranemo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09
Förvaltningen förslår att
-

anta Arvodesreglementet – Regler med förtydligande för ersättningar och arvoden för
förtroendevalda i Tranemo kommun med Politikerarvoden i Tranemo kommun 2019–2022,
bilaga A och B.

-

Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet.
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövan gör att det säkerställs en
god kvalité i underlaget och som ska behandlas politiskt.

Beslutsunderlag
Yttrande från förvaltningen 2021-11-23
Överlämning av beredningsuppdrag
Protokoll överlämning arvodesberedningen
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026
Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023-2026, bilaga A och B
Bilaga till KFs presidie
Konsekvensbedömning byte av sammanträdesdag
Yttrande fullmäktiges presidie, arvodesberedning

Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan och processekreterare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar
ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Slutinstans
Förvaltningens yttrande – KS
Överlämning av beredningsuppdrag - KF

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare
Datum: 2021-12-21
Dnr: KS/2021:86

Överlämning av beredningsuppdrag
Sammanfattning av ärendet
En tillfällig arvodesberedning med representant från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige, utsågs av kommunfullmäktige 2021-03-15
(§45).
Vid samma sammanträde fick beredningen sitt uppdrag.
Uppdraget i sin helhet löd,
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att en tillfällig beredning utses för att ta
fram ett arvodesreglemente för förtroendevalda samt att göra en utvärdering av
Tranemo kommuns Regler, med förtydliganden, för ersättningar och arvoden för
förtroendevalda i Tranemo kommun 2019 - 2022 som ska ske inför nästa
mandatperiod.
I beredningens uppdrag ingår även att utvärdera nuvarande förläggning av
befintliga mötesdagar och analysera om dessa fortfarande är aktuella eller
behöver anpassas med riksdag och region. Ersättningar för digitalt arbete ska
belysas liksom den nya beredningsstrukturen.
På grund av uppdragets art behöver inga medborgardialoger genomföras.
Däremot kan grundläggande diskussioner med och inom partigrupperna
behövas samt en omvärldsbevakning genomföras
Därutöver har fullmäktiges presidie gett beredningen i uppdrag att se över
nuvarande regler kring omställningsstöd för förtroendevalda.

Beredningens arbete
Beredningen har sitt uppstartsmöte 2021-04-13, då tas följande beslut,
- Partigruppsförankringar ska genomföras.
- Intervjuer ska genomföras med arvoderade förtroendevalda.
- Enkät till samtliga förtroendevalda ska genomföras.
- Omvärldsbevakning ska genomföras.

Under juni 2021 genomfördes en enkät till alla förtroendevalda, svarsfrekvensen
blev 48,3%. Dessutom genomfördes omvärldsbevakningar och partiförankringar.
Under hösten 2021 genomförde beredningen intervjuer/dialogträffar med
kommunstyrelsens presidie, kommunfullmäktiges presidie, valnämndens vice
ordförande, ordföringarna för omsorgsutskottet och lärandeutskottet, tf.
ordförande för Tranemo Utvecklings AB (TUAB) och TranemoBostäders presidie
samt beredningsledarna för Äldreberedningen och Demokrati- och
visionsberedningen.
Beredningen har också genomfört en omvärldsbevakning av närliggande
kommuner gällande de politiska arvodena och beredningen har även undersökt
kostnaden för politiska arvoden och ersättningar i Tranemo kommun.
Inkomna synpunkter från dialogträffarna, enkätundersökningen och
partiförankringarna samt underlag från omvärldsbevakningen har vägts
samman.
November 2021 har beredningen tagit fram ett förslag som överlämnas till
presidiet.

Ekonomisk påverkan
Antas det reviderade arvodesreglementet som beredningen förslår kommer det
ge en ekonomisk påverkan kopplat till höjt timarvode. Beredningen föreslår att
timarvodes ska räknas upp från 0,283% till 0,3% av 85% av inkomstbasbeloppet
(IKB) vilket genererar enligt beräkning på 2021s IKB ett timarvode från 164 kr till
ca 174 kr.
Beredningen föreslår att avskaffa inläsningsarvode och istället ge 2,5x timarvodet
första timman på sammanträdet. Detta genererar en ökad kostnad på 296 766kr.
Beredningen föreslår även en höjning av årsarvodet för ställföreträdande
beredningsledare från 2% till 7% vilket genererar en ökad kostnad på 34 782kr
beräknat på 2021 års kostnader.
Den totala kostnadsökningen utifrån förslaget är 382 704kr.

Barnkonventionen
Beredningens förslag på reglemente kan på ett sätt möjliggöra för
förtroendevalda i alla åldrar eller stadier i livet att engagera sig politiskt.
Förslaget möjliggör det även att kombinera förtroendeuppdrag med arbete.
Den demokratiska aspekten ökar när fler ges möjligheten till att engagera sig

politiskt och detta ger en positiv påverkan på våra barn i samhället då fler
synsätt blir hörda i det politiska rummet.

Beslutsunderlag
Överlämning av uppdrag
Överlämningsprotokoll Arvodesberedningen
Förslag ”Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026”
Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026, bilaga A och B
Konsekvensbedömning byte av sammanträdesdag
Bilaga till KFs presidie

Beredningens förslag till beslut
•

Antar Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–
2026 med bilagan ”Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026”.

•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera
kommande politikerplattform med exempel på tillämpning av
arvodesreglerna.

•

Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.

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.

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtöd
Lönefunktionen
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arvodesberedningen
2021-11-22

Plats
Tid

Torparummet, Kommunkontoret i Tranemo
15.00 – 17.00

Närvarande

Beslutande
Ann-Christine Simonsson (C), beredningsledare
Åke Karlsson (S), ställföreträdande beredningsledare
Gunilla Blomgren (L)
Per Simonson (KD)
Ulf Nyberg (M)
Christin Stormvall (V)
Ivan Letth (SD)

Övriga närvarande

Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare
Sara Buss, Lönekonsult
Kajsa Montan, funktionschef

Paragrafer

§1 - §2

Utses att justera

Åke Karlsson (S)

Protokollet signeras digitalt
Underskrifter
Sekreterare

Protokollet justeras digitalt
Sanna Pihlajamäki Blomgren

Mötesordförande

Protokollet justeras digitalt
Ann-Christine Simonsson (C)

Justeringsperson

Protokollet justeras digitalt
Åke Karlsson (S)

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arvodesberedningen
2021-11-22

ANSLAG/BEVIS
Organ

Arvodesberedningen

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Anslaget under tiden

2021-11-25 – 2021-12-17

Förvaringsplats för protokoll, Kommunkontoret Tranemo
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift

Ordförandes sign

Protokollet justeras digitalt
Sanna Pihlajamäki Blomgren

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arvodesberedningen
2021-11-22

§1 Val av justerare
Arvodesberedningens beslut
•

Utser Åke Karlsson (S) till att justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arvodesberedningen
2021-11-22

§2 Överlämnande av uppdrag
Arvodesberedningens beslut
•

Överlämnar framtaget förslag på Arvodesreglemente för förtroendevalda Tranemo
kommun 2023–2026, inklusive bilagor, till kommunfullmäktiges presidium.

Sammanfattning av ärendet
Den tillfälliga arvodesberedningen tillsattes av kommunfullmäktige 2021-03-15 (§ 45) och
fick vid samma sammanträde (§53) i uppdrag av kommunfullmäktige att göra den större
utvärderingen av arvoden, som ska ske inför nästa mandatperiod.
Beredningen lämnar nu över sitt uppdrag för beslut.

Beslutsunderlag
Överlämning av uppdrag
Överlämningsprotokoll Arvodesberedningen
Förslag ”Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026”
Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026, bilaga A och B
Konsekvensbedömning byte av sammanträdesdag
Bilaga till KFs presidie

Status
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunchefen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente -

Regler, med förtydliganden, för ersättningar
och arvoden för förtroendevalda i Tranemo
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Beslutas av: Kommunfullmäktige
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Dokumentansvarig: Servicesektionen
Reviderad:
Följs upp av: Kanslifunktionen
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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1

Inledning

Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda ska vara rimliga och upplevas
rättvisa. Regler ska vara tydliga och lätta att tolka. Syftet med ersättningar och arvoden är
att göra det möjligt för förtroendevalda att, oavsett yrke, ålder, bostadsort,
familjesituation m.m. kunna tacka ja till ett uppdrag. Dessutom ska den förtroendevalde
kunna känna att hens insats för samhället värderas.
Arvodesregler ska i möjligaste mån anpassas till det moderna yrkeslivet och till digitala
lösningar, samtidigt som de ska vara öppna, transparenta och kontrollerbara.
Det är svårt att skapa ett regelverk som tillgodoser allas behov, vissa generella
förenklingar är nödvändiga för att regelverket ska fungera.
För att den förtroendevalde lättare ska kunna förhålla sig till regelverket (och för att
allmänhet och media ska ha en inblick) skapas en ”politikerplattform” på kommunens
hemsida, där mer konkreta exempel på hur reglerna ska tolkas ges.
Dessa regler ersätter tidigare regler för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i
Tranemo kommun, vilka antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, § 173 samt
reviderades 2014-06-16, § 57 och 2014-12-15, § 158. Reviderades senast 2018-06-11 § 62.
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Regler, med förtydliganden, för ersättningar och
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun
2019–2022

2.1

Tillämpningsområden

Bestämmelserna tillämpas på:
1. Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, beredningar och
utskott.
2. Förtroendevald som utsetts av kommunfullmäktige, kommunstyrelse
eller nämnd/beredning/utskott.

3.

•

I samarbetsorgan med andra myndigheter, organisationer eller motsvarande

•

I interna samrådsorgan, partsammansatta organ eller motsvarande

•

Som kommunens representant vid bolagsstämmor, förbundsstämmor o dyl.

•

Som kommunens representant i samband med särskilda uppdrag.

Kommunens revisorer.

4. Gruppledare
5. Partiernas säkerhetsansvariga
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2.2

Tolkning

Kommunstyrelsens allmänna utskott tolkar och granskar tillämpningen av dessa regler.
Vid tolkningstillfället deltar kommunjurist.
Alla utskottets beslut ska delges (avidentifierade) kommunstyrelsen vid
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

2.3

Ersättningsformer

Ersättning kan utbetalas i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode,
inläsningsarvode, resekostnadsersättning, färdtidsersättning samt ersättning för förlorad
arbetsinkomst och ekonomiska förmåner, dessutom kan ersättning utbetalas för vissa
kostnader i samband med utövandet av uppdragen (se 2.5.6 Ersättning för övriga
kostnader)

2.4

Hel- och deltidsarvode

Hel- och deltidsarvodet beräknas från en av kommunfullmäktige beslutad grundnivå (för
närvarande 85% av Inkomstbasbeloppet (IKB) – beskrivs också i arvodesbilagan).
Kommunstyrelsens ordförande arvoderas till 100% av grundnivån.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande arvoderas till 80 % av grundnivån.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande arvoderas till 45% av grundnivån.
Ovanstående förtroendevalda har stationeringsort Tranemo.
Arvodet till förtroendevald med ersättning på 40 % eller mer av grundnivån innefattar
alla arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som
har samband med angivet uppdrag eller som utförts på uppdrag av styrelsen/nämnden.
I ovan angivet arvode för kommunstyrelsens ordförande och de båda vice ordförandena
ingår ledamotskap i kommunstyrelsen, i något av kommunstyrelsens utskott, styrelsen
för kommunens moderbolag, ledningsgrupper och olika samverkansorgan med andra
kommuner samt eventuellt ledamotskap i kommunfullmäktige.
Hel- eller deltidsarvoderade har rätt till ledighet i den utsträckning som uppdraget
medger med 30 arbetsdagar per år utan att arvodet reduceras.
Om en hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald blir sjukskriven för en
sammanhängande längre tid än 30 dagar ska en ersättare utses. Arvodet utbetalas då till
den som går in och ersätter den förtroendevalde fram till dess att sjukskrivningen upphör
och hen kan fullgöra sitt uppdrag igen. Vid föräldraledighet som planeras för
sammanhängande längre tid än 30 dagar ska samma regel gälla.
Tjänstgör hel- och deltidsarvoderad förtroendevalda i andra centrala, regionala eller
lokala funktioner för vilka förordnandet skett av kommun, SKR eller Boråsregionens
kommunalförbund har den förtroendevalde rätt till eventuellt kompletterande arvode
från berörda organ för dessa uppdrag.
Vid heltidsarvoderads frånvaro för att fullgöra andra politiska uppdrag ska avdrag på
arvode ska göras.
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Förtydligande: med betydande del av heltid skall enligt förarbetena till gällande
kommunallag förstås uppdrag omfattande 40% av heltid eller mer. När en
förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger
40% men där den sammanlagda procentsatsen omfattar 40% eller mer skall dessa
förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner.
Se vidare på kommunens politikerplattform.

2.5

Övriga förtroendevalda

2.5.1

Årsarvoden

Årsarvoden utbetalas till kommunala förtroendevalda enligt bilaga A. Årsarvodet avser
uppdraget i och för den nämnd eller motsvarande för vilket årsarvodet utbetalas och
inkluderar samtliga uppdrag som har direkt samband med detta. Årsarvodet omfattar
INTE andra kommunala uppdrag som förtroendevald innehar.
Årsarvoderade har rätt till ledighet i den utsträckning som uppdraget medger med 30
arbetsdagar per år utan att arvodet reduceras.
I årsarvode till ordförande/vice ordförande/motsvarande inkluderas ersättning för bl. a.
följande arbete:
•

att leda nämndens, utskottets eller beredningens verksamhet

•

att följa kommunförvaltningens arbete.

•

överläggningar med förvaltningschefen/sektionschefen eller motsvarande och
förvaltningen i övrigt

•

överläggningar med myndigheter samt med övriga kommunala organ.

•

genomgång/beredning inför sammanträde/förrättning, besiktning och dylikt

•

representera nämnden i kontakter med massmedia och allmänheten samt vid
uppvaktningar och dylikt.

•

övriga uppdrag som nämnden, utskottet, eller beredningen kan besluta om.

•

protokolljustering.

•

Inläsning av handlingar

Tjänstgör årsarvoderade förtroendevalda i andra centrala, regionala eller lokala
funktioner för vilka förordnande skett av kommunen, SKL eller Boråsregionens
kommunalförbund har den förtroendevalde rätt till eventuellt kompletterande arvode
från berörda organ för dessa uppdrag.
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2.5.2

Sammanträdes/förrättningsarvode

Alla med arvode under 40 % och ledamot utsedd av kommunstyrelsen har rätt till
sammanträdes/förrättningsarvode. Med förrättning avses i dessa bestämmelser
deltagande i:
•

sammanträde som ledamot i fullmäktige, fullmäktigeberedningar,
kommunstyrelse och övriga nämnder, utskott, revisorernas sammanträden samt
sammanträden med utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper.

•

kurs, konferens, kongress, studiebesök, studieresa, informationsmöte,
sammanträde med utomstående myndighet eller organisation eller liknande som
rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala uppdraget, efter vederbörligt beslut.

•

fullgörande av granskning inom ramen för revisionsuppdrag.

•

Sammanträde eller motsvarande med företrädare för annat kommunalt organ än
det den förtroendevalde själv tillhör.

Förtydligande: Vid sammanträde/förrättning noteras uppgift om deltagande
i sammanträde/förrättning av sekreteraren i respektive nämnd/styrelse.
Om protokoll inte förs ska minnesanteckning föras från sammanträdet som
innehåller uppgift om datum, tidsåtgång, närvarande och
sammanträdesändamål. Uppgifterna ska styrkas av fungerande ordförande.
Se vidare på kommunens politikerplattform.

Sammanträdes/förrättnings- och protokolljusteringsarvode utbetalas enligt bilaga B.
Vid sjukskrivning eller föräldraledighet sammanhängande längre än 30 dagar gäller
samma regler som för hel- och deltidsarvoderade (se 2.4 Hel- och deltidsarvode).
Förtydligande: För att förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst och
ekonomiska förmåner skall utbetalas vid deltagande i kurs/konferens eller motsvarande
krävs beslut om deltagande enligt gällande delegationsordning. Beslut om deltagande
kan inte fattas efter att kursen/konferensen motsv. är genomförd.
Sammanträdesarvode/förrättningsarvode utgår för den tid som
sammanträdet/förrättningen pågår.
Se vidare på kommunens politikerplattform.

2.5.3

Inläsnings- och förberedelsearvode

För sammanträden utgår ett arvode för inläsning och/eller förberedelse enligt bilaga B.
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Förtydligande: Förutsättningen för att arvode för inläsning och/eller förberedelse inför
sammanträde skall utgå är att den förtroendevalde har erhållit handlingar som skall läsas
in eller skall ta del av annat material inför sammanträdet. Inläsnings-/förberedelsearvode
utbetalas inte till årsarvoderad förtroendevald för sammanträde i ”egen” nämnd/utskott.

2.5.4

Färdtidsersättning

Vid förrättning inklusive deltagande i kurs/konferens utanför kommunen utgår
färdtidsersättning enligt bilaga B.

2.5.5

Förlorad arbetsinkomst och förlorade ekonomiska förmåner

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska
förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.
I speciella fall, där ersättning för förlorad arbetsinkomst krävs för längre tid än
förrättningen + skälig restid, ska särskilt intyg bifogas och bedömning av rimlighet göras.
(se 2.2 Tolkning).
Förutom förlorad lön, pensions- och semesterförmåner ersätts också de förlorade
socialförsäkringsrättsliga ersättningarna så som arbetslöshetsersättning och
föräldrapenning. Inkomstuppgift skall på eget initiativ snarast lämnas till kommunens
HR-funktion vid påbörjat uppdrag samt vid varje förändring av inkomsten. Ersättning
för förlorad arbetsinkomst ersätts fr.o.m. att inkomstuppgift lämnats till HR-funktionen.
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske.
När kurs/konferens ställs in med mycket kort varsel kan ersättning för förlorad
arbetsinkomst ges om den förtroendevalde lämnar intyg på löneavdrag. Likaså när ett
planerat möte med angiven mötestid blir mycket kortare än vad som angivits och då
förtroendevald inte kan återgå till arbete (vikarie inkallad, lång resväg till arbetsplats
m.m.).
Förtydligande: Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har
förlorat arbetsinkomster och ekonomiska förmåner. En förtroendevald som tagit partiell
och generell tjänstledighet har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och
ekonomiska förmåner.
Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten. Kan den
förtroendevalde inte styrka förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner på sätt
som kommunen begär, blir den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning
hunnit betalas ut.
Förtroendevald som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40% eller
mer) har inte rätt till ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de
förlorar på grund av uppdragen.
Se vidare på kommunens politikerplattform.
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Egna företagare, fria yrkesutövare och förtroendevalda som fritt disponerar sin arbetstid
ersätts med ett timbelopp som utgår från den till försäkringskassan registrerade
årsinkomsten i förhållande till den registrerade årsarbetstiden dock inte under beslutad
lägsta ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt bilaga B.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om
förtroendevald visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar utgår ersättning
även för denna tid. Intyg om detta skall lämnas samtidigt med begäran om ersättning.
Förtydligande: Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid; uttag av flextid,
semester etc., föreligger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och
ekonomiska förmåner. Det innebär också att en förtroendevald som byter arbetspass
för att få ledig tid när den förtroendevalde har ett uppdrag för kommunen inte har rätt
till ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. En förtroendevald
som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs
på ”ledig tid” och därför inte föranleder något löneavdrag har inte heller rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner.
Se vidare på kommunens politikerplattform.

2.5.6

Ersättning för övriga kostnader

För andra extra kostnader, t.ex. barntillsyn, avbytartjänst, funktionshindrads särskilda
kostnader utbetalas ersättning under förutsättning att den förtroendevalde kan verifiera
kostnaden.

2.5.7

Förlorad semesterförmån

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för kommunen i
så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar är
berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen.
Förtydligande: För att pröva rätten till ersättning för förlorad semesterförmån krävs
begäran från den förtroendevalde. Begäran skall vara styrkt av arbetsgivare.
Förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40%)
har inte rätt till ersättning för förlorade semesterförmåner.
Se vidare på kommunens politikerplattform.

2.5.8

Resekostnadsersättning och traktamente

Vid sammanträde och förrättning inom eller utom kommunen utbetalas reseersättning
till förtroendevald som har mer än 5 km mellan sin fasta bostad alt. arbetsplatsen och
sammanträdesplatsen.
Traktamente samt ersättning för övriga resekostnader och vid sammanträde,
förrättningar eller andra uppdrag utbetalas enligt de grunder som fastställts för
kommunens arbetstagare. I de fall tåg, hyrbil, buss eller flyg använts skall biljetter
beställas genom kanslifunktionen.
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3

Gruppledare

Varje parti, representerat i kommunfullmäktige, ska utse en gruppledare som har till
uppgift att hålla samman partigruppen och vara talesperson och kontaktperson för
partigruppen.
Gruppledaren har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till förvaltningen.
Gruppledarens rätt till årsarvode upphör den dag då partiet anmäler en annan
gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare.
När gruppledare blir kallad till överläggning med förvaltning eller fullmäktiges presidie
utgår timarvode.

4

Uppräkning

Samtliga arvoden räknas om årligen enligt det beslutade inkomstbasbeloppet (IKB).
Grundnivån utgör 85 % av inkomstbasbeloppet.

5

Frånvaro

För årsarvoderad såväl som hel- och deltidsarvoderad förtroendevald som är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid som överstiger 1 månad ska
arvodet minskas i motsvarande mån.

6

Utbetalning

Begäran om arvode och andra ersättningar lämnas in månadsvis. Utbetalning sker
månadsvis. Arvode utbetalas månaden efter förrättningen under förutsättning att korrekt
ifyllt underlag, vederbörligen attesterat, inlämnas till HR-funktionen senast den 10:e i
månaden efter förrättningen.

7

Pensionsbestämmelser Bestämmelser för
omställningsstöd och pension

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tranemo kommun.
För förtroendevalda gäller ”bestämmelserna om Omställningsstöd och Pension för
Förtroendevalda (OPF-KL)”.

10

Avtalet innefattar samtliga förtroendevalda som avses i KL 4 kap 1§.
För att se särskilda bestämmelser se kommunfullmäktige antagna avtal om
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
”Pensionsbestämmelser” samtliga förtroendevalda, oavsett uppdragets omfattning, gäller
avtalets ”Pensionsbestämmelser”.
Bestämmelserna om ”Omställningsstöd” gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del
av heltid, med sammanlagt minst 40% av heltid.
Pensionsavtalet PBF gäller för vissa förtroendevalda med minst 40% av grundnivån i
förtroendeuppdraget.

Tillämpningsanvisning
OPF-KL är utformad för att tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera
uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i dels omställningsstöd dels pensionsbestämmelser. Bestämmelserna
gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare eller tidigare avgått
med rätt till visstidspension, annan egen pensionsförmån, avgångsersättning eller
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF att gälla.

8

Digitala sammanträden och digital justering

Kommunfullmäktige kan besluta om ett sammanträde kan ske digitalt eller delvis
digitalt. Förtroendevalda som deltar på sammanträden digitalt blir arvoderade likt de
förtroendevalda som deltar fysiskt på sammanträdet.
Regler kring digitalt deltagande regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Digital justering ska göras inom fastställd tid för att ersättning ska kunna utgå.

9

Preskriptionstid

Begäran om arvode och andra ersättningar lämnas in månadsvis.
Ersättningskrav för en aktivitet som är äldre än ett år avslås/utbetalas ej.

11

10

Övrigt

Det är varje enskild förtroendevalds ansvar att vara väl insatt i gällande
arvodesbestämmelser, och snarast på eget initiativ anmäla förändring som påverkar
arvoden och andra ersättningar till arvodesansvarig på personalfunktionen.
En förtroendevalds sammanlagda ersättning av arvoden och ersättning för förlorad
arbetsinkomst från Tranemo kommun, exklusive ersättning från helägda kommunala
bolag, får inte överstiga grundnivån enligt bilaga A.
Ett felaktigt utbetalt arvode skall återbetalas.

12

Datum: 2021-11-22
Dnr: KS/2021:86

Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026,
bilaga A (revideras enligt grundnivå 202X)
Samtliga arvoden utgår från det årligen, statligt beslutade, inkomstbasbeloppet.
Grundnivån utgör 85 % av inkomstbasbeloppet.
Grundnivå 2021 baserad på inkomstbasbelopp (68 200 kr/mån):
Inkomstbasbelopp x 12 x 0,85 = 695 640 kr/år
Timarvode beräknas med 0,3% av kommunstyrelsens ordförandes
månadsarvode.
Sammanträdestiden avrundas uppåt till närmsta halvtimme.
Heltids-, deltids- och årsarvoderad sammanlagda arvode är maximerat till 100 %
av grundbeloppet.
Uppdrag

Arvodering i % av
grundnivån

Summa 2021

Kommunfullmäktige
Ordförande

30 %

208 692 kr

1:e vice ordförande

15 %

104 346 kr

2:e vice ordförande

10 %

69 564 kr

Beredningsledare

15 %

104 346 kr

Ställföreträdande beredningsledare

2% 7%

48 695 kr

Revisorer

Servicesektionen Medborgarservice och processtödsfunktionen
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26
Telefon: 0325-57 60 00 Telefax: 0325-771 32 Direkt: 0325-57 61 31
E-post: ida.josefsson@tranemo.sewww.tranemo.se

1 (3)

Ordförande

5%

34 782 kr

Vice ordförande

4%

27 826 kr

Ordinarie ledamot

3%

20 869 kr

Kommunstyrelsen
Ordförande

100 %

695 640 kr

1:e vice ordförande

80 %

556 512 kr

2:e vice ordförande

45 %

313 038 kr

Utskottsordförande (ej allmänna
utskottet)

15 %

104 346 kr

Ordförande OU

20 %

139 272 kr

1:e vice ordförande i utskott

8%

55 651 kr

2:e vice ordförande i utskott

4%

27 826 kr

Gruppledare

2%

13 913 kr

Ordförande

1%

6 956 kr

Vice ordförande

1 % under valår

6 956 kr

Valnämnden

Tranemobostäder AB
Ordförande

10 %

69 564 kr

Vice ordförande

5%

34 782 kr

Ordförande

6%

41 738 kr

Vice ordförande

3%

20 869 kr

Tranemo Utvecklings AB

2 (3)

Arvoden och ersättningar vid
sammanträden/förrättningar, bilaga B
För ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, beredningar,
kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen samt valförrättare utgår
sammanträdesarvode enligt följande:

Timarvode
(Första h ersätts med 2,5h vid sammanträden)

174 kr/timme

Protokollsjustering

174 kr/timme

(KS/KF 1h)

Inläsningsarvode

164 kr

Förlorad arbetsinkomst - min

174 kr/timme

Färdtidsersättning (50 % av timarvodet/restimma)

87 kr/timme

För valnämndens ledamöter utgår sammanträdesarvode + 100 % vid valdag som
inträffar sön- och helgdagar.
För valdistriktsordförande utgår valår, utöver den tid ordföranden tjänstgör
valdagen ett förrättningsarvode om 12 timmar.
För valförrättare inkl. valdistriktsordförande utgår sammanträdesarvode + 100 %
vid valdag som inträffar under sön- och helgdagar.
Samtliga sammanträdes-/förrättningsarvoden räknas om årligen enligt det
beslutade inkomstbasbeloppets (IKB) procentuella förändring.
2% = 3kr

3 (3)

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

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som
påverkar arbetsmiljön
Datum:

Planerad förändring
Vad ska ändras? När kommer ändringen att ske? Var sker ändringen?

Sammanträdesdagar ska eventuellt ändras för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige från måndagar till torsdagar med start vid nästa mandatperiod.

Vilka medarbetare är berörda? Hur många berörs? Vilka fackliga organisationer tillhör dessa?

KF: Ledamöter, ersättare, revisorer och förvaltning.
KS: Ledamöter, ersättare och förvaltning.

Hur ska förändringen genomföras?

Genom planering av sammanträdestider för år 2023. Arbetet med planering genomförs sensommar/höst 2022.

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som
påverkar arbetsmiljön
Vilka kan konsekvenserna bli när föreslagen förändring genomförts?
Tänkbara positiva arbetsmiljökonsekvenser av förändringen:

-

Ej krock med regionfullmäktige.

-

Underlättar då ledningsgruppen har sammanträden på måndagar.

-

Förvaltningen får tid under arbetsveckan för förberedelser till sammanträdet istället för nu att använda helgen.

Tänkbara negativa arbetsmiljökonsekvenser av förändringen:

-

Kan bli krock med utskottssammanträden som idag är på torsdagar.

-

Stor administrativ omställning som påverkar arbetsmiljön för hela förvaltningen.

-

Kan bli krock med TFABs sammanträden som idag är på torsdagar.

-

Kan krocka med omsorgens fackliga sammanträden som idag är på torsdagar.

Sammantaget innebär förändringen att nuvarande rutiner på alla verksamheter får ställas om vid eventuell omställning.

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som
påverkar arbetsmiljön
Bedöm varje risk
Använd mallen ”Riskbedömning med handlingsplan” för att bedöma och utreda varje enskild risk. Bifogad nedan.

Förebyggande åtgärd
Vad behövs göras för att eliminera eller minimera riskerna. Använd med fördel ”Riskbedömning med handlingsplan”

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som
påverkar arbetsmiljön

Delaktighet
Tänk på att arbetstagare, skyddsombud och/eller elevskyddsombud ska ges möjlighet att medverka när riskbedömning och handlingsplan görs.
På vilka sätt har de deltagit i riskbedömningen? Konsekvensanalysen?

Processtöd, planeringsledare och kanslichef har deltagit.

Arbetsgivarföreträdare (delegat)
Arbetstagarnas företrädare (skyddsombud)

Mer information i Personalhandboken eller på www.av.se. (ADI 575 ”Riskbedömningar inför förändring av verksamheten”)

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i verksamheten som
påverkar arbetsmiljön

Uppfattat

Typ av ohälsa eller

arbetsmiljöproblem

skada som kan

Konsekvens

Sannolikhet

Total

?

?

Risk?

Förslag till åtgärd för att motverka risken

Ansvarig

Tidpunkt för

Datum för

Risk efter åtgärd. Vid behov

genomförande

uppföljning

görs ny utredning

Kajsa Montan

Sensommar/H

1 januari

Tobias Edoff

öst 2022 för

2024

uppkomma
K Bedöm 1-5

S Bedöm 1-5

K x S=
Risk

Hög

3

5

15

God planering

Stor omställning för

arbetsbelastning

förvaltningen

under

planering,

omställningsperiod

Genomförand

en

e 2023

Personalfunktionen Tranemo och Svenljunga Kommun 2016-08-30

Yttrande över förslag till Arvodesreglemente
för förtroendevalda inför mandatperioden
2023 - 2026.
En tillfällig arvodesberedning fick 2021-03-16 fullmäktiges uppdrag att revidera
arvodesreglementet för förtroendevalda i Tranemo kommun. Beredningen har
bestått av en representant från varje parti representerat i kommunfullmäktige.
Beredningen överlämnade den 22 november 2021 sitt förslag till
kommunfullmäktiges presidium. Presidiet kan lämna följande synpunkter på
förslaget inför kommunfullmäktiges beslut:
Beredningen har enligt vår uppfattning bedrivit sitt arbete helt enligt de intentioner
som uppdragsbeskrivningen angett. Beredningen har genomfört partiförankringar
och intervjuträffar med politiker som har förtroendeuppdrag i kommunen, dessutom
har en enkätundersökning utförts. Beredningen har genomfört en
omvärldsbevakning av närliggande kommuner.
Noteras bör också att beredningen gjort en lista med fem punkter med frågor som
lämpligen på ett eller annat sätt bör bearbetas vidare.
Enligt vår bedömning kan de av beredningen framräknade fördyringarna anses
rimliga.
Presidiet ställer sig bakom de beslutsförslag som beredningen för fram, d.v.s.:
•

Antar Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026
med bilagan ”Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–2026

•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera
kommande politikerplattform med exempel på tillämpning av
arvodesreglerna.

•

Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.

Tranemo 2021-12-02
Ulf Thifors
Ordförande

Karin Ljungdahl
1:e vice ordf.

Ana Alvarez Björk
2:e vice ordf.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 193 Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna KS/2021:469
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•
•

Motionen antas
Antar Riktlinjer för flaggning

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
Bakgrund
2013-12-12 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren tyckte det var en onödig
kostnad för kommunen att flagga på allmänna platser och skolor. Förslagsställaren hade två
olika förslag.
1. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den representera hela
kommunen. De övriga kommunala flaggstängerna skulle kunna ha en flagga med
kommunens logotyp
2. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den representera hela
kommunen. Föreningslivet skulle kunna sköta flaggning på de övriga kommunala
flaggstängerna gentemot ett bidrag från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 118, i samband med antagande av
driftsbudgeten för 2015, att flaggning på kommunala flaggstänger ska ske enligt
förslagsställarens andra förslag.
Stephan Bergman (M) har den 2021-08-30 lämnat en motion om att riktlinjerna för flaggning
ska revideras med att kommunflaggan ska vara hissad dygnet runt de dagar det inte är
allmän flaggdag för att profilera kommunen bättre.
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2021-11-04 för att ge motionären tillfälle
att utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga ärendet.
Förvaltningen anser att verksamheterna och föreningarna kan fortsätta enligt
medborgarförslaget (2013) men med tillägget om att flagga med kommunflaggan när det inte
är allmän flaggdag. Förvaltningen ser inte att det skulle bli en stor förändring för de som
hissar och halar flaggorna.
Senaste revideringen av flaggregler gjordes 2017 så en revidering är på sin plats.
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna i bilaga ”Riktlinjer för flaggning” (ändringen är
markerad med gult) med att flagga med kommunflaggan dygnet runt då det inte är allmän
flaggdag. I reglerna föreslås även en ändring av flaggning med regnbågsflagga, så att
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09
flaggning får ske i samband med lokala Prideevenemang. Tidigare fanns det en specifik
tidsangivelse angående flaggning med regnbågsflagga.

Ekonomisk påverkan
När flaggor sitter uppe dygnet runt vet man att flaggan slits mycket mer än vid enstaka
flaggdagar och tror att den håller ca ett år.
Då alla flaggstänger inte har tillgång till kommunflaggan behövs en inventering och inköp
av flaggor göras.
Inköp av kommunflaggor – 25 st x ca 1000 kr/år. Inköp av kommunflaggor belastas av
samhällssektionen.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
Motion om revidering av riktlinjer för flaggning
Riktlinjer för flaggning

Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Stephan Bergman (M)
Servicesektionen
Samhällssektionen
Författningssamling

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinje för flaggning

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2021-11-03
Dnr: KS/2021:469

Svar på Motion om revidering av flaggregler
Förslag till beslut
•
•

Motionen antas
Antar Riktlinjer för flaggning
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
Bakgrund
2013-12-12 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren tyckte det var en
onödig kostnad för kommunen att flagga på allmänna platser och skolor.
Förslagsställaren hade två olika förslag.
1. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den
representera hela kommunen. De övriga kommunala flaggstängerna
skulle kunna ha en flagga med kommunens logotyp
2. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den
representera hela kommunen. Föreningslivet skulle kunna sköta
flaggning på de övriga kommunala flaggstängerna gentemot ett bidrag
från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 118, i samband med antagande av
driftsbudgeten för 2015, att flaggning på kommunala flaggstänger ska ske enligt
förslagsställarens andra förslag.
Stephan Bergman (M) har den 2021-08-30 lämnat en motion om att riktlinjerna
för flaggning ska revideras med att kommunflaggan ska vara hissad dygnet runt
de dagar det inte är allmän flaggdag för att profilera kommunen bättre.
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2021-11-04 för att ge

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2021-11-03
Dnr: KS/2021:469

motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga
ärendet.
Förvaltningen anser att verksamheterna och föreningarna kan fortsätta enligt
medborgarförslaget (2013) men med tillägget om att flagga med kommunflaggan
när det inte är allmän flaggdag. Förvaltningen ser inte att det skulle bli en stor
förändring för de som hissar och halar flaggorna.
Senaste revideringen av flaggregler gjordes 2017 så en revidering är på sin plats.
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna i bilaga ”Riktlinjer för flaggning”
(ändringen är markerad med gult) med att flagga med kommunflaggan dygnet
runt då det inte är allmän flaggdag. I reglerna föreslås även en ändring av
flaggning med regnbågsflagga, så att flaggning får ske i samband med lokala
Prideevenemang. Tidigare fanns det en specifik tidsangivelse angående
flaggning med regnbågsflagga.

Ekonomisk påverkan
När flaggor sitter uppe dygnet runt vet man att flaggan slits mycket mer än vid
enstaka flaggdagar och tror att den håller ca ett år.
Då alla flaggstänger inte har tillgång till kommunflaggan behövs en inventering
och inköp av flaggor göras.
Inköp av kommunflaggor – 25 st x ca 1000 kr/år. Inköp av kommunflaggor
belastas av samhällssektionen.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
Motion om revidering av riktlinjer för flaggning
Riktlinjer för flaggning

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2021-11-03
Dnr: KS/2021:469

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Stephan Bergman (M)
Servicesektionen
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Kajsa Montan
Sektionschef

Anne Steine
Processekreterare

Motion revidering flaggregler
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och
i internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för
de demokratiska värden som förenar oss – fred, frihet och respekt för mänskliga
rättigheter. Dessa riktlinjer gäller även för Tranemo kommuns officiella flaggstänger
och fastställer när och hur flaggning ska utföras, samt vilka allmänna flaggregler
som gäller. Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga (SFS
1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar
utgivna av Rikskommittén Sveriges Nationaldag vilka bygger på traditioner och
seder.
Tranemo kommun har mer än 20 officiella flaggstänger. Vi anser att Tranemo
kommuns flagga ska hissas som utsmyckning och för att profilera kommunen.
Flaggan ska vara hissad dygnet runt. Kommunflaggan ska användas vid andra
byggnader och platser där kommunal verksamhet profileras.
Tranemos kommunflagga har en historia sedan 1972 och beslutades av nuvarande
kung Carl XVI Gustaf i november 1973. Tyvärr ser vi att kommunens flaggstänger är
nakna och att det i detta avseende brister i profilering av den kommun vi ska vara
stolta över.
Vi yrkar:
Att gällande flaggregler revideras och att kommunflaggan hissas/flaggas på alla
officiella flaggstänger de dagar då inte de officiella flaggdagarna inträffar.

Moderata fullmäktigegruppen
Stephan Bergman (M)

RIKTLINJER

Riktlinje för flaggregler

Styrdokument
Handlingstyp: Reviderad Riktlinje för flaggregler
Diarienummer: KS/2021:469
Beslutas av: Kommunstyrelsen
Fastställandedatum: ??? Denna skrivs in av processekreterare när beslut tagits
Dokumentansvaring: Ange titel och funktion/sektion
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av: Servicesektionen
Tidigare versioner: 2017:368
Giltigt tom: 2025-11-01
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

Riktlinje för flaggregler

4-5

1

Inledning

Riktlinjer för flaggning utgår i grunden från Lagen om Sveriges flagga, SFS
1982:269, förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar, rekommendationer
från stiftelsen Sveriges Nationaldag samt Riksarkivets riktlinjer för flaggning.

2

Syfte

Riktlinjer för flaggning i Tranemo kommun syftar till att konkretisera applicering
av de rekommendationer som finns kring flaggning och förtydligar var och när
Tranemo kommun ska flagga samt vem som ansvarar för att så sker. Tranemo
kommuns vision inrymmer ”Du som bor här eller du som besöker oss känner dig
trygg och välkommen i vårt samhälle”

3

Reviderad Riktlinje för flaggregler
•

Flaggning sker vid samtliga allmänna flaggdagar vid de institutioner där
flaggstänger finns. Respektive verksamhet ansvarar för att flaggning sker
och att samordning sker ortsvis i största möjliga utsträckning.

•

Tranemo kommun ska flagga vid Forumtorget med regnbågsflaggan i
samband med lokala Prideevenemang.

•

Tranemo kommun ska flagga vid Forumtorget med EU-flaggan på
Europadagen 9 maj samt vid val till Europaparlamentet.

•

Flaggning ska även ske då allmän flaggning rekommenderas av
regeringen, länsstyrelsen eller annan myndighet.

•

Flaggning ska ske med kommunflaggan vid kommunens alla officiella
verksamheter på övrig tid då det inte är allmänna flaggdagar eller då
kommunen bestämt att annan flagga ska hissas.

•

Kommunchef har delegering på att bevilja flaggning vid andra särskilda
tillfällen utöver allmänna flaggdagar

Ansvar för att hissa, hala och underhålla flaggorna på de officiella
flaggstängerna
Kommunstyrelsen, förvaltningen (genom Samhällssektionen), ansvarar för att
hissa och hala flaggor utanför kommunhuset. Flaggning på övriga flaggstänger i
kommunen ansvaras för av respektive verksamhet eller av förening som ingått
avtal att sköta flaggning. Respektive ansvarig ansvarar för att flaggstänger,
flagglinor och erforderliga flaggor hålls i gott skick och att flaggning sker i enlighet
med dessa riktlinjer.

Var sker kommunens flaggning?
Tranemo kommuns officiella flaggstänger finns enligt nedan lista
OMRÅDE
Limmared
Limmared
Limmared
Limmared
Länghem
Länghem
Dalstorp
Dalstorp
Dalstorp
Grimsås
Grimsås
Grimsås
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Tranemo
Ambjörnarp
Sjötofta

PLATS
Limmaredskolan
Torget
Glasets Hus
Glimringe
Länghemskolan
Solbacken
Dalstorpskolan
Hjälmå
Torget
Ängslyckan
Skola
Torget
Simhallen
Tranängskolan
Gudarpsgården
Forumtorget
Tranemo Gymnasieskola
Skola
Skola

L= lärande, O= omsorgen, F= förening,

ANTAL
1 ST
2 ST
2 ST
1 ST
1 ST
1 ST
1 ST
1 ST
1 ST
1 ST
1 ST
1 ST
2 ST
2 ST
1 ST
1 ST
1 ST
1 ST
1 ST

ANSVAR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-20

§ 152 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2021:403,
KS/2021:422, KS/2021:443, KS/2021:469, KS/2021:442, KS/2021:501
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Noterar informationen om att medborgarförslag inkommit och av presidiet
remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Noterar informationen om att motioner inkommit och av presidiet remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.

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
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får
väcka ärenden genom medborgarförslag.
Christer Wahlsten har lämnat ett medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma, Love
Andersson har lämnat ett medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat, Lena Klaiber
har lämnat ett medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen, Lars Gunnar Rubne
har lämnat ett medborgarförslag om trafik och säkerhet för skolbarn och Tore och Carina
Lundin har lämnat ett medborgarförslag om markeringar på gång- och cykelbanor.
Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en
motion.
Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om revidering av flaggregler.

Beslutsunderlag
KS/2021:403 Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma
KS/2021:422 Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat
KS/2021:443 Medborgarförslag om att bevara äldre hus i kommunen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga7
KS/2021:469 Motion om revidering av flaggregler
KS/2021:442 Medborgarförslag om trafik och säkerhet för skolbarn
KS/2021:501 Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor
Bifogat foto till medborgarförslag
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-20

Beslutet skickas till
Stratsys
TPB

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 194 Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal KS/2020:614
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.

Ärendet
Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) har 25 november 2020 lämnat en motion
angående strategi för långsiktigt sänkta sjuktal. Förslagsställaren anser att Tranemo
Kommun som arbetsgivare behöver skapa en långsiktig och hållbar strategi för vad som
krävs för att sänka sjuktalen. De yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur
Tranemo kommun kan jobba strategiskt för att sänka sjukfrånvaron.
Utredningen ska vara bred och belysa problemet ur flera olika perspektiv. Förvaltningen var
i kontakt med Stephan Bergman 2 september 2021 för att ge motionären tillfälle att utveckla
sitt förslag.
Tranemo kommun ser medarbetarna som kommunens främsta resurs och strävar efter goda
arbetsmiljöförhållanden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av kommunfullmäktiges
övergripande mål och förvaltningen anser att en del av det är att arbeta för att motverka
ohälsa och sjukskrivning. I dagsläget görs flera olika insatser för att sjuktalen ska sjunka.
Exempelvis görs det månadsvis uppföljningar av både lång och kort sjukfrånvaro med
analyser på varje enhet, kommunen arbetar med hälsofrämjande ledarskap (Projekt
Medkänsla) och inom lärandesektionen arbetas det med frågan i och med ”Hök 21”. Det
finns väl förankrade rutiner kring hantering av rehabiliteringsprocesser och ett tydligt
ansvar för chefer. Det finns även en indikator på att sänka sjuktalen utifrån beslutad budget
2022.
Statistik för sjukfrånvaro 2020:
Sverige (median)
8,35
Tranemo kommun
7,6%
Bollebygds kommun
9,4%
Ulricehamn kommun
7,6%
Herrljunga kommun
7,5%
Vårgårda kommun
7,2%
Marks kommun
6,6%

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09
Men anledning av det och att det i dagsläget görs många strategiska insatser för att sänka
sjuktalen ser förvaltningen att motionen bör anses besvarad.
Ekonomisk påverkan
Låga sjuktal ger en positiv effekt på kommunens ekonomi. Beslutet i sig har ingen
ekonomisk påverkan.
Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal
Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal
Kommunfullmäktiges prototokoll 2021-02-08 § 3
Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Lennart Haglund
Karin Ljungdahl
Stratsys
Slutinstans
Kommunfullmäktige
Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Åsa Hahn
HR-Strateg
Datum: 2021-09-01
Dnr: KS/2020:614

Svar på Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal Moderaterna
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.

Ärendet
Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) har 25 november 2020 lämnat en
motion angående strategi för långsiktigt sänkta sjuktal. Förslagsställaren anser att
Tranemo Kommun som arbetsgivare behöver skapa en långsiktig och hållbar
strategi för vad som krävs för att sänka sjuktalen. De yrkar att förvaltningen får i
uppdrag att utreda hur Tranemo kommun kan jobba strategiskt för att sänka
sjukfrånvaron.
Utredningen ska vara bred och belysa problemet ur flera olika perspektiv.
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2 september 2021 för att ge
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.
Tranemo kommun ser medarbetarna som kommunens främsta resurs och strävar
efter goda arbetsmiljöförhållanden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av
kommunfullmäktiges övergripande mål och förvaltningen anser att en del av det
är att arbeta för att motverka ohälsa och sjukskrivning. I dagsläget görs flera
olika insatser för att sjuktalen ska sjunka. Exempelvis görs det månadsvis
uppföljningar av både lång och kort sjukfrånvaro med analyser på varje enhet,
kommunen arbetar med hälsofrämjande ledarskap (Projekt Medkänsla) och inom
lärandesektionen arbetas det med frågan i och med ”Hök 21”. Det finns väl
förankrade rutiner kring hantering av rehabiliteringsprocesser och ett tydligt

Vår ref: Åsa Hahn
HR-Strateg
Datum: 2021-09-01
Dnr: KS/2020:614

ansvar för chefer. Det finns även en indikator på att sänka sjuktalen utifrån
beslutad budget 2022.
Statistik för sjukfrånvaro 2020:
Sverige (median)
8,35
Tranemo kommun
7,6%
Bollebygds kommun
9,4%
Ulricehamn kommun
7,6%
Herrljunga kommun
7,5%
Vårgårda kommun
7,2%
Marks kommun
6,6%
Men anledning av det och att det i dagsläget görs många strategiska insatser för
att sänka sjuktalen ser förvaltningen att motionen bör anses besvarad.
Ekonomisk påverkan
Låga sjuktal ger en positiv effekt på kommunens ekonomi. Beslutet i sig har
ingen ekonomisk påverkan.
Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal
Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal
Kommunfullmäktiges prototokoll 2021-02-08 § 3

Vår ref: Åsa Hahn
HR-Strateg
Datum: 2021-09-01
Dnr: KS/2020:614

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Lennart Haglund
Karin Ljungdahl
Stratsys
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige
Status

Kajsa Montan
Funktionschef

Åsa Hahn
HR-strateg

Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal.
Ett av Tranemo kommuns mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett sätt att
vara det är att säkerställa att Tranemo kommun är en social hållbar arbetsgivare. Där är sjuktalen en viktig indikator på hur bra Tranemo kommun som arbetsgivare är på social hållbarhet.
När vi Moderater jämför sjuktalen inom kommunen med sjuktalen inom privat sektor och Sjuhärad ser vi att kommunen ligger högre. Det indikerar att vi behöver skapa en långsiktig och
hållbar strategi för vad som krävs för att sänka sjuktalen.
Vi yrkar därför:
• Att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur vi kan jobba strategiskt för att sänka sjukfrånvaron. Utredningen ska vara bred och belysa problemet ur flera olika perspektiv.

Karin Reboli (M)
Stephan Bergman (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 195 Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 för Borås
nämndemannaförening KS/2021:587
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Avslår Borås nämndemannaförenings ansökan om verksamhetsbidrag.

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
Då det är staten som är huvudman för nämndemännen föreslås ett avslag av ansökan.

Ärendet
Borås nämndemannaförening (nedan kallad BNF) ansöker om verksamhetsbidrag för 2021.
BNF har inte beviljats något bidrag av Tranemo kommun under åren 2000 – 2018. Tranemo,
Ulricehamn och Bollebygd har de senaste åren inte lämnat något bidrag, däremot får BNF
bidrag från Borås, Mark och Svenljunga.
BNF ansöker om 100 kr för varje nämndeman.
För Tranemo kommun finns sex utsedda nämndemän.

Ekonomisk påverkan
Som bidrag önskar föreningen 100 kr per nämndeman. Kostnaden blir således 600 kr.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-16
Ansökan Tranemo kommun
BNF Verksamhetsberättelse med bokslut 2020
BNF Verksamhetsplan aktivitet 2021/2022

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Borås Nämndemannaförening

Slutinstans
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2021-11-16
Dnr: KS/2021:587

Tjänsteskrivelse om ansökan om verksamhetsbidrag
för Borås nämndemannaförening.
Förslag till beslut
•

Avslår Borås nämndemannaförenings ansökan om verksamhetsbidrag.

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
Då det är staten som är huvudman för nämndemännen föreslås ett avslag av
ansökan.

Ärendet
Borås nämndemannaförening (nedan kallad BNF) ansöker om
verksamhetsbidrag för 2021.
BNF har inte beviljats något bidrag av Tranemo kommun under åren 2000 – 2018.
Tranemo, Ulricehamn och Bollebygd har de senaste åren inte lämnat något
bidrag, däremot får BNF bidrag från Borås, Mark och Svenljunga.
BNF ansöker om 100 kr för varje nämndeman.
För Tranemo kommun finns sex utsedda nämndemän.

Ekonomisk påverkan
Som bidrag önskar föreningen 100 kr per nämndeman. Kostnaden blir således
600 kr.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-16
Ansökan Tranemo kommun

BNF Verksamhetsberättelse med bokslut 2020
BNF Verksamhetsplan aktivitet 2021/2022

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Borås Nämndemannaförening

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Kajsa Montan

Anne Steine

Funktionschef

Processekreterare

Ämne: VB: Borås Nämndemannaförening ansökan verksamhetsbidrag 2021
Från: Steine Anne
Till: Steine Anne
Mottaget: 2021-11-16 13:05:53

Från: Lennart Krok
Skickat: den 14 november 2021 13:08
Till: Tranemo kommun <kommun@tranemo.se>
Kopia:
Ämne: Borås Nämndemannaförening ansökan verksamhetsbidrag 2021
Översänder ansökan om verksamhetsbidrag 2021 för Borås Nämndemannaförening.
Bifogar dok:
 Ansökan
 Verksamhetsberättelse … 2020
 Verksamhetsplan 2021/2022
På uppdrag av styrelsen
Lennart Krok
Kassör Borås Nämndemannaförening

Från Borås Nämndemannaförening

Till Tranemo kommun
kommun@tranemo.se

Ansökan verksamhetsbidrag 2021
Borås Nämndemannaförening är en förening för nämndemännen vid Borås Tingsrätt och för de
nämndemän i Hovrätten, Kammarrätten och förvaltningsrätten som bor i vårt geografiska område
(Borås, Mark, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn).
Föreningen ordnar temakvällar, föreläsningar, studiebesök och studieresor som kompetensutveckling
i uppdraget. Styrelsen arbetar helt ideellt med föreningens verksamhet, utan några som helst
arvoden eller reseersättningar.
Domstolsverket bidrar ej med någon kompetensutveckling överhuvudtaget taget, vilket gör att vår
verksamhet är viktig.
Ända sedan 1980-talet har Borås Nämndemannaförening erhållit ett ekonomiskt bidrag (ett
utbildningsbidrag) från Borås stad och andra kommuner i Sjuhärad. Den verksamhet som vi har är
oerhört viktig för nämndemännens kompetensutveckling och det är genom nämndemännens
medlemsavgifter respektive bidrag från kommunerna som vi får ekonomiska möjligheter att
genomföra verksamhet.
På grund av Coronapandemin så har verksamheten ej kunnat bedrivas som det brukas men efter
semestern 2021 har verksamheten nu kommit igång. Vi har hittills genomfört några studiebesök och
planerar ytterligare fler under hösten, se bifogad verksamhetsplan. Föreningen har dock under hela
pandemitiden kunnat genomföra flertalet digitala föreläsningar via Zoom.
Föreningen har tidigare ansökt men ej beviljats verksamhetsbidrag från Tranemo kommun. Vår
förhoppning är att i år erhålla detta. Borås Nämndemannaförening ansöker med 100 kr/nämndeman,
(tidigare år, normalår har föreningen ansökt om 200 kr/nämndeman).
Således för de sex nämndemän som Tranemo kommun har utsett ansöker vi om 100 kr x 6, dvs
600 kr.
Föreningen har plusgirokonto
Bifogas med denna ansökan:
• Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 (godkänd vid årsmöte 8 sep 2021).
• Verksamhetsplan 2021/2022

Borås 11 nov 2021

�T�e/L-

På uppdrag från styrelsen

Lotta Lö,Qgren-Hjelm
Ordf. Borås Nämndemannaförening

Verksamhetsplan Borås Nämndemannaförening
AKTIVITETER 2021 - 2022
Aktivitet

datum

ansvarig

Häktet
Ida Wikström, Relationsvåldsenheten
Tingspredikan Örby kyrka
Narkotika i skolan Narkotikahundar Mark
Årsmöte – kvinnojouren
Resa Tidaholmsanstalten
Barnahuset
Niclas Persgården
Frivården
Övervakn. Nämnden P Broberg
Soc. Tjänsten – ungdomsbrott
DNA. Bors
Utbildninga ang ADHD, ADD, autism mm
Polishögskolan Lotta Engberg
NFC – Linköping

13/10
16/11
11/1 2022
Feb 2022
mars 2022
våren 2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023

Anders
Tuula
Stig
Elise
Lotta
A+T

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 196 Justering kapitalkostnader 2021 tertial 2 KS/2021:602
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Verksamhetens budgetramar för 2021 höjs med 463 tkr och budgeterade intäkter på
finanssidan höjs med 463 tkr.

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

Ärendet
Kapitalkostnaderna i budget 2021 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per
2021-08-31. I budget för 2021 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 58.414 tkr.
Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2021-08-31
ska höjning ske med 463 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså höjas
med 463 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande mån med
463 tkr.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då
budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-25

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Vår ref: Eva Borg
Redovisningsekonom
Datum: 2021-11-25
Dnr: KS/2021:602

Tjänsteskrivelse om justering av kapitalkostnader 2021
(beräknat på investeringsutfallet 2021-08-31)
Förslag till beslut
•

Verksamhetens budgetramar för 2021 höjs med 463 tkr och budgeterade
intäkter på finanssidan höjs med 463 tkr.

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

Ärendet
Kapitalkostnaderna i budget 2021 behöver justeras med hänsyn till
investeringsutfallet per 2021-08-31. I budget för 2021 finns kapitalkostnader i
verksamheterna med totalt 58.414 tkr. Enligt beräkning av kapitalkostnader med
utgångspunkt i investeringsutfallet per 2021-08-31 ska höjning ske med 463 tkr.
Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså höjas med 463 tkr. De
budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande mån med 463
tkr.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat
då budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-25

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Konrad Fredh

Eva Borg

Ekonomichef

Redovisningsekonom

SLUTLIGA KAPITALKOSTNADER 2021 - UNDERLAG FÖR BUDGETJUSTERING
Beräknat på befintliga objekt per 2021-08-31

Vhet
1001
1155
1200
1204
1205
1210
1220
1230
1240
1270
1335
1335
1335
1335
1335
1700
1710
1725
1730
1750
1785
1790
1815
1840
1850
1855
1865
1890
1895
2000
2001
2003
2005
2006
2008
2011
2012
2016
2017
2021

Vhet (T)
Lärandekansli
Ledning Limmared F-6
Tranemo 7-9 gemensamt
Särskolan
Tranemo F-6 gemensamt
Limmared F-6 gemensamt
Länghem F-6 gemensamt
Dalstorp F-6 gemensamt
Grimsås F-6 gemensamt
Sjötofta F-3 gemensamt
Gymnasiet drift o underhåll
Gymnasiet drift o underhåll
Gymnasiet drift o underhåll
Gymnasiet drift o underhåll
Gymnasiet drift o underhåll
Solhagen Tranemo
Skattkammaren Tranemo
Regnbågen Uddebo
Äventyret Tranemo
Parkhagen Limmared
Bikupan Länghem
Länghem fritids
Björkhagen Dalstorp
Parkhagen nattis Limmared
Ljungbacken Ljungsarp
Rönnhagen Grimsås
Åsalyckan Nittorp
Sörgården Sjötofta
Björnen Ambjörnarp
Gemensam fastighetsverks
Västergården Tmo
Samhallsfastigheten
Rosa huset
Ljungsnäs 3
Ljungsnäs Sjöslätt
Tranehallen
Banvaktsstugan L-red
Glashuset Limmared
Lövängen
Brandstation L-m

Akt
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2510
2511
2512
2513
2514
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

Akt (T)
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Gymnasiet - fastigheten
Medborgarhuset - fastigheten
Gymnasiet - byggprogrammet
SFI - fastigheten
F d Posten
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift

Helårsbudget
64 000
2 000
2 726 000
288 000
2 776 000
1 047 000
538 000
2 565 000
191 000
336 000
1 781 000
950 000
11 000
93 000
82 000
954 000
534 000
59 000
803 000
921 000
1 331 000
8 000
141 000
5 000
11 000
250 000
15 000
38 000
43 000
52 713
118 193
183 661
20 098
17 000
10 244
562 410
0
803 741
13 529
16 000

Utfall
65 712
1 722
3 182 898
288 404
2 326 398
1 046 751
541 370
2 565 889
191 356
335 550
1 780 718
950 421
11 003
93 062
81 756
968 183
534 094
58 875
802 840
921 319
1 330 600
7 768
141 477
4 961
13 257
249 749
15 141
38 259
42 790
52 751
118 021
183 553
19 684
17 401
15 741
562 694
524
804 079
17 903
15 553

Differens i
kr
1 712
-278
456 898
404
-449 602
-249
3 370
889
356
-450
-282
421
3
62
-244
14 183
94
-125
-160
319
-400
-232
477
-39
2 257
-251
141
259
-210
38
-172
-108
-414
401
5 497
284
524
338
4 374
-447

Budgetjustering i tkr
2
0
7
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
0
4
0

2050
2055
2056
2100
2101
2200
2210
2211
2280
2290
2300
2305
2306
2307
2310
2311
2320
2322
2340
2350
2351
2370
2380
2381
2390
2400
2401
2402
2410
2420
2450
2480
2490
2500
2501
2502
2503
2504
2510
2511
2520
2550
2580
2612

Distr sköterskemottag D-p
Centralen
Missionskyrkan Limmared
Forum Tmo
Kommunförrådet Tranemo
Sim- och idrottshallen Tmo
Konstgräsplan Tranemo
Konstgräsplan Dalstorp
Simbassäng G-s
Ishall Nittorp
Tranängskolan
Gymnasieskola
Medborgarhuset
Bio medborgarhuset
Limmaredskolan
Limmareds idrottshall
Länghemskolan
Länghems idrottshall
Ambjörnarpskolan
Dalstorpskolan
Dalstorps idrottshall
Idrottshall Ljungsarp
Grimsåsskolan
Grimsås idrottshall
Sjötoftaskolan
Solhagen Tmo
Skattkammaren
Prästgården förskola
Parkhagen L-red
Bikupan L-m
Björkhagen D-p
Rönnhagen G-s
Sörgården Sja
Gudarpsgården
Parkgatans gruppbostad
Havrestigens gruppbostad
Timotejstigens gruppbost
Resurscentrum/vårdcentral
Glimringe
Storgatan 57
Solbacken
Hjälmå
Ängslyckan Grimsås
Militärförråd Hyltegärde

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Övrigt
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift

33 697
1 269 000
24 000
1 285 800
176 117
1 079 540
186 035
201 362
1 128
539 371
197 110
70 478
25 475
28 597
77 554
58 910
106 038
144 117
10 516
2 000
164 055
62 024
11 775
15 802
38 776
23 293
1 000
7 867
46 789
24 538
2 921
22 653
22 545
43 044
2 799
35 223
30 286
1 217 013
29 395
28 210
712 000
60 727
195 763
615

33 407
1 706 278
29 066
1 288 229
175 692
1 079 671
185 748
229 202
1 098
588 337
215 743
79 088
28 859
28 404
83 178
61 341
109 221
144 235
12 850
4 377
167 601
62 026
12 182
16 166
39 911
23 180
700
7 723
61 320
24 264
2 801
22 813
23 238
43 444
3 120
34 828
30 160
1 217 734
31 623
28 434
712 175
61 223
195 318
582

-290
437 278
5 066
2 429
-425
131
-287
27 840
-30
48 966
18 633
8 610
3 384
-193
5 624
2 431
3 183
118
2 334
2 377
3 546
2
407
364
1 135
-113
-300
-144
14 531
-274
-121
160
693
400
321
-395
-126
721
2 228
224
175
496
-445
-33

0
-2 439 tkr betalas genom hyran.
5
2
0
0
0
28
0
49
19
9
3
0
6
2
3
0
2
2
4
0
0
0
1
0
0
0
15
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0

2670
2800
2801
2825
2910
2920
2930
2931
3002
3010
3011
3013
3100
3200
3200
3200
3300
3310
3400
3410
3500
3510
3520
3530
3540
3600
3600
3700
3750
4001
4016
4026
4110
4111
4160
4301
4310
4355
4370
4390
4400
4410
4430
4600

Industrilokal Ljp
Kostenhet gemensamt
Solhagen kök
Dalstorpskolan kök
Förrådsfastighet
Fordon o maskiner fastigh Lm
Fordon o maskiner
Div maskiner o invent
Tekniska administration
Poolbilar
Resor och Transporter
Laddinfrastruktur
Skogar
Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter
Reparation o underhåll vägar
Belysning
Parkverksamhet
Badanläggn utomhus
Gemensam VA-verksamhet
VA-ledningar
Pumpstationer, drift
Produktion av vatten, drift
Rening av avloppsvatten, drift
Renhållning
Renhållning
Fjärrvärme
Bredband
Omsorgssektionen
Områdeschefer, Vård och omsorg
Områdeschefer, Funktionsnedsättning
Hjälpmedelsutrustning
Rehab verksamhet
Rehab administration
Hemtjänst Tranemo
Hemtjänst Limmared/Länghem
Socialt stödteam
Sjuksköterskor
Digitala larm
Gudarpsgården gemensamt
Glimringe gemensamt
Hjälmå gemensamt
Gläntan Sandv 3 A gruppbostad

6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Drift
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Tranemo
Länghem
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Returen
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt

59 392
173 142
10 891
15 214
91 651
41 074
639 099
7 102
24 685
576
89
84 000
565 329
460 349
0
0
2 454 458
435 448
111 691
9 815
200 000
3 340 000
1 500 000
1 400 000
2 600 000
1 071 162
0
4 000 000
261 398
180 000
23 000
12 000
121 500
1 000
0
11 000
5 000
5 000
24 000
99 000
4 139 000
2 187 000
977 000
1 000

59 774
174 635
11 327
14 828
92 435
40 926
619 453
6 610
24 480
904
48 961
92 451
565 773
450 053
219
57 750
2 593 388
435 154
118 425
16 549
185 984
3 002 665
1 436 590
1 299 476
2 417 808
979 224
26 160
3 944 359
2 369
180 037
22 552
12 190
124 700
1 109
10 836
11 345
4 714
5 325
25 259
98 711
4 139 434
2 197 039
977 491
998

382
1 493
436
-386
784
-148
-19 646
-492
-205
328
48 872
8 451
444
-10 296
219
57 750
138 930
-294
6 734
6 734
-14 016
-337 335
-63 410
-100 524
-182 192
-91 938
26 160
-55 642
-259 029
37
-448
190
3 200
109
10 836
345
-286
325
1 259
-290
434
10 039
491
-2

0
1
0
0
1
0
-20
0
0
0
49
8
0
-10
0
58
139
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
11
0
0
0
1
0
0
10
0
0

4620
4650
4700
4710
4720
4730
4740
4800
4820
4830
4831
4850
5203
5203
5311
5429
5431
6001
7000
7200
7250
7350
7400
7450
7600
8001

Gruppboende Liljan
Slättebo Sandv 3 B gruppbostad
Timotejstigen
Grässtigen
Storgatan
Parkgatan
Havrestigen
Daglig verksamhet
Korttidsboende
Gnistan
Solsidan
Stödboende ensamkommande
Bibliotek Tranemo och bokbuss
Bibliotek Tranemo och bokbuss
Kulturskolan läromedel
Fritidskontor
Fritidsgårdar
Miljö och bygg gemensamt
Kommunfullmäktige
Medborgarservice- och processtöd
Integration
Informationsverksamhet
Ekonomifunktionen
Forum gemensamt
Personalfunktionen
Myndighetsfunktion
TOTALT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
7301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Avgår affärsverksamheter
Avgår del av Centralen som betalas genom hyran
TOTALT BELOPP EXKL AFFÄRSVERKSAMHETER

Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Bokbuss TMB 649
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt

200 000
4 000
154 000
20 000
7 000
106 000
112 000
352 000
58 000
1 000
38 000
434 000
59 000
243 000
6 000
7 000
35 000
63 509
9 000
20 000
7 000
73 000
64 000
110 000
202 000
11 000
58 414 121
-14 372 560

44 041 561

200 423
4 213
154 240
20 477
7 243
105 738
111 613
352 127
57 583
1 052
37 502
434 450
59 175
243 491
5 773
7 221
34 922
63 108
9 032
20 371
6 735
72 659
64 475
114 103
201 803
11 357
58 238 168

423
213
240
477
243
-262
-387
127
-417
52
-498
450
175
491
-227
221
-79
-401
32
371
-265
-341
475
4 103
-197
357
-175 953

-13 294 634 1 077 926
-439 000 -439 000
44 504 534

462 973

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
463

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

§ 197 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020
KS/2021:555
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Noterar revisionsberättelser för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom
skolan.

•

Beviljar styrelserna för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom
skolan ansvarsfrihet för 2020.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Förvaltningen får i uppdrag att se över om regler för stiftelserna ska revideras eller
om stiftelser ska avvecklas.

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
Föreligger revisionsberättelser 2020 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan.
Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som
ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor.
Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot
bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars
tillgångar understiger 10 gånger det för 2020 gällande basbeloppet (47 300 kr). Stiftelser med
en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning.
Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år
2020 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att
den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2021-12-09

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 2021-10-28
Revisionsberättelser stiftelserna 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att se över om
regler för stiftelserna ska revideras eller om stiftelser kan avvecklas.

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

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Eva Borg
Redovisningsekonom
Datum: 2021-10-28
Dnr: KS/2021:555

Tjänsteskrivelse om Granskning av Tranemo kommuns
stiftelser och fonder 2020
Förslag till beslut
•

Noterar revisionsberättelser för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens
fond, Gunnar Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social
samfond och Samfond inom skolan.

•

Beviljar styrelserna för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond,
Gunnar Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond
och Samfond inom skolan ansvarsfrihet för 2020.

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
Föreligger revisionsberättelser 2020 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens
fond, Gunnar Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och
Samfond inom skolan.
Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då
stiftelser som ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha
auktoriserad revisor.
Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har
skett mot bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar
de stiftelser vars tillgångar understiger 10 gånger det för 2020 gällande
basbeloppet (47 300 kr). Stiftelser med en förmögenhet överstigande 10
basbelopp granskas i annan ordning.
Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas
räkenskaper år 2020 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och
ställning. De bedömer att den interna kontrollen avseende stiftelsernas
förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020
2021-10-28
Revisionsberättelse Brunkeparkens fond 2020
Revisionsberättelse Gunnar Johanssons fond 2020
Revisionsberättelse Lindgrens fond 2020
Revisionsberättelse Samfond inom skolan 2020
Revisionsberättelse Social samfond 2020
Revisionsberättelse Thomas Rundqvists 90-årsfond 2020
Redovisning förvaltade fonder 2020

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Konrad Fredh

Eva Borg

Ekonomichef

Redovisningsansvarig

Kommunfullmäktige i
Tranemo Kommun

Revisionsberättelse för stiftelsen Brunkeparkens fond år 2020, av kommunen förvaltad
stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Brunkeparkens fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020.
Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess
stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Tranemo den

Bengt Melkersson

2021

Visma Addo ID-nummer : 69aa2b37-f377-4293-80af-cd3caa06eabe

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen
förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: qjTGtg7iRwQoSXTZjclcFQ

Visma Addo ID-nummer : 69aa2b37-f377-4293-80af-cd3caa06eabe

BENGT MELKERSSON
2021-10-14 09:39

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen
Detta dokument
Revisionsberättelse Brunkeparkens fond.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-10-14 07:59 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-14 07:59 En avisering har skickats till Bengt Melkersson
2021-10-14 09:26 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Bengt Melkersson
2021-10-14 09:39 BENGT MELKERSSON har signerat dokumentet Revisionsberättelse Brunkeparkens fond.pdf via BankID Sverige
(Unikt ID: qjTGtg7iRwQoSXTZjclcFQ)
2021-10-14 09:39 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Bengt Melkersson
2021-10-14 09:40 BENGT MELKERSSON har signerat dokumentet Revisionsberättelse Samfond inom skolan.pdf via BankID Sverige
(Unikt ID: qjTGtg7iRwQoSXTZjclcFQ)
2021-10-14 09:40 Alla dokument har undertecknats av Bengt Melkersson
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Visma Addo ID-nummer : 69aa2b37-f377-4293-80af-cd3caa06eabe

Övriga dokument i försändelsen
Revisionsberättelse Samfond inom skolan.pdf

Kommunfullmäktige i
Tranemo Kommun

Revisionsberättelse för stiftelsen Gunnar Johanssons fond år 2020, av kommunen
förvaltad stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Gunnar Johanssons fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år
2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med
dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Tranemo den

Lars-Erik Enoksson

2021

Visma Addo ID-nummer : d8d997a8-02c7-49e8-acc3-faf1a3a245ff

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen
förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: xTtmMtzDIx/uCoskaVkyKA

Visma Addo ID-nummer : d8d997a8-02c7-49e8-acc3-faf1a3a245ff

LARS-ERIK ENOKSSON
2021-11-11 23:08

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-10-27 19:36 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-27 19:36 En avisering har skickats till Lars-Erik Enoksson
2021-11-03 06:23 Ett meddelande sändes till Lars-Erik Enoksson
2021-11-09 08:24 Ett meddelande sändes till Lars-Erik Enoksson
2021-11-09 18:36 Meddelande har skickats till mottagaren (Lars-Erik Enoksson)
2021-11-11 08:03 Signeringsprocessen har aktiverats på nytt
2021-11-11 08:03 En avisering har skickats till Lars-Erik Enoksson
2021-11-11 18:37 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars-Erik Enoksson
2021-11-11 23:08 LARS-ERIK ENOKSSON har signerat dokumentet Revisionsberättelse Gunnar Johansson.pdf via BankID Sverige
(Unikt ID: xTtmMtzDIx/uCoskaVkyKA)
2021-11-11 23:08 Alla dokument har undertecknats av Lars-Erik Enoksson
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Detta dokument
Revisionsberättelse Gunnar Johansson.pdf

Kommunfullmäktige i
Tranemo Kommun

Revisionsberättelse för stiftelsen Lindgrens donation år 2020, av kommunen förvaltad
stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Lindgrens donations räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag
har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess
stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.

Tranemo den

Sture Ernstson

2021

Visma Addo ID-nummer : 661c026f-4960-4297-8f26-52e7a089b8ec

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen
förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: lokDJYzl3rzGxgUJlFGxqw

Visma Addo ID-nummer : 661c026f-4960-4297-8f26-52e7a089b8ec

STURE ERNSTSON
2021-10-14 08:07

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-10-14 08:02 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-14 08:02 En avisering har skickats till Sture Ernstson
2021-10-14 08:05 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sture Ernstson
2021-10-14 08:07 STURE ERNSTSON har signerat dokumentet Revisionsberättelse Lindgren.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
lokDJYzl3rzGxgUJlFGxqw)
2021-10-14 08:07 Alla dokument har undertecknats av Sture Ernstson
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Detta dokument
Revisionsberättelse Lindgren.pdf

Kommunfullmäktige i
Tranemo Kommun

Revisionsberättelse för stiftelsen Samfond inom skolan år 2020, av kommunen förvaltad
stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Samfond inom skolans räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020.
Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess
stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Tranemo den

Bengt Melkersson

2021

Visma Addo ID-nummer : 69aa2b37-f377-4293-80af-cd3caa06eabe

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen
förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: qjTGtg7iRwQoSXTZjclcFQ

Visma Addo ID-nummer : 69aa2b37-f377-4293-80af-cd3caa06eabe

BENGT MELKERSSON
2021-10-14 09:40

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen
Detta dokument
Revisionsberättelse Samfond inom skolan.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-10-14 07:59 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-14 07:59 En avisering har skickats till Bengt Melkersson
2021-10-14 09:26 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Bengt Melkersson
2021-10-14 09:39 BENGT MELKERSSON har signerat dokumentet Revisionsberättelse Brunkeparkens fond.pdf via BankID Sverige
(Unikt ID: qjTGtg7iRwQoSXTZjclcFQ)
2021-10-14 09:39 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Bengt Melkersson
2021-10-14 09:40 BENGT MELKERSSON har signerat dokumentet Revisionsberättelse Samfond inom skolan.pdf via BankID Sverige
(Unikt ID: qjTGtg7iRwQoSXTZjclcFQ)
2021-10-14 09:40 Alla dokument har undertecknats av Bengt Melkersson
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Övriga dokument i försändelsen
Revisionsberättelse Brunkeparkens fond.pdf

Kommunfullmäktige i
Tranemo Kommun

Revisionsberättelse för stiftelsen Social samfond år 2020, av kommunen förvaltad
stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Social samfonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2020. Jag har
granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar
och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Tranemo den

Ingelis Öhwall

2021

Visma Addo ID-nummer : df10ecdc-9de1-436b-990c-a143e5d6ad63

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen
förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Visma Addo ID-nummer : df10ecdc-9de1-436b-990c-a143e5d6ad63

Serienummer: jT9jOEHZv1yisvI6DMoHag

INGELIS ÖHVALL
2021-10-27 11:56

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen
Detta dokument
Revisionsberättelse Social samfond.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-10-14 08:04 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-14 08:04 En avisering har skickats till Ingelis Öhwall
2021-10-18 17:15 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ingelis Öhwall
2021-10-21 09:30 Ett meddelande sändes till Ingelis Öhwall
2021-10-27 08:04 Meddelande har skickats till mottagaren (Ingelis Öhwall)
2021-10-27 11:56 INGELIS ÖHVALL har signerat dokumentet Revisionsberättelse Social samfond.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
jT9jOEHZv1yisvI6DMoHag)
2021-10-27 11:57 Alla dokument har undertecknats av Ingelis Öhwall
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Övriga dokument i försändelsen
Revisionsberättelse Thomas Rundqvists 90-års fond.pdf

Kommunfullmäktige i
Tranemo Kommun

Revisionsberättelse för stiftelsen Tomas Rundqvists 90-års fond år 2020, av kommunen
förvaltad stiftelse.

Jag har granskat Stiftelse Tomas Rundqvists 90-års fonds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för
år 2020. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet
med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt
stiftelselagen.
Jag bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Tranemo den

Ingelis Öhwall

2021

Visma Addo ID-nummer : df10ecdc-9de1-436b-990c-a143e5d6ad63

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen
förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Visma Addo ID-nummer : df10ecdc-9de1-436b-990c-a143e5d6ad63

Serienummer: jT9jOEHZv1yisvI6DMoHag

INGELIS ÖHVALL
2021-10-27 11:57

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
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BRUNKEPARKENS FOND

BALANSRÄKNING
2020

2019

Finansiella anläggningstillgångar

13 650,00

13 650,00

Avräkning kommunen

18 525,81

32 688,56

SUMMA TILLGÅNGAR

32 175,81

46 338,56

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

46 338,56
-200,00
-13 962,75
32 175,81

43 073,56
3 265,00
0,00
46 338,56

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

32 175,81

46 338,56

2020

2019

0,00
0,00
0,00

0,00
3 465,00
3 465,00

-200,00

-200,00

-200,00

3 265,00

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER
Ränteintäkter
Utdelning VPC
TOTALA INTÄKTER
KOSTNADER
Kostnader
ÅRETS RESULTAT

LINDGRENS DONATION

BALANSRÄKNING
2020

2019

Avräkning kommunen

28 135,67

30 210,67

SUMMA TILLGÅNGAR

28 135,67

30 210,67

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

30 210,67
-200,00
-1 875,00
28 135,67

32 910,67
-200,00
-2 500,00
30 210,67

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

28 135,67

30 210,67

2020

2019

INTÄKTER
Ränteintäkter

0,00

0,00

KOSTNADER
Kostnader

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

RESULTATRÄKNING

ÅRETS RESULTAT

SAMFOND INOM SKOLAN

BALANSRÄKNING
2020

2019

Avräkning kommunen

172 692,42

178 681,90

SUMMA TILLGÅNGAR

172 692,42

178 681,90

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Ej uttagna beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

178 681,90
-200,00
-5 789,48
0,00
172 692,42

184 281,90
-200,00
-5 400,00
0,00
178 681,90

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

172 692,42

178 681,90

2020

2019

INTÄKTER
Ränteintäkter

0,00

0,00

KOSTNADER
Kostnader

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

RESULTATRÄKNING

ÅRETS RESULTAT

SOCIAL SAMFOND

BALANSRÄKNING
2020

2019

Avräkning kommunen

33 169,33

66 622,33

SUMMA TILLGÅNGAR

33 169,33

66 622,33

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Beviljade anslag fg år, uttagna i år
Ej uttagna beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

66 622,33
-228,00
-27 950,00
-5 775,00
500,00
33 169,33

87 612,33
-200,00
-24 500,00
-2 800,00
6 510,00
66 622,33

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

33 169,33

66 622,33

0,00

0,00

2020

2019

INTÄKTER
Ränteintäkter

0,00

0,00

KOSTNADER
Kostnader

-228,00

-200,00

-228,00

-200,00

RESULTATRÄKNING

ÅRETS RESULTAT

GUNNAR JOHANSSONS FOND

BALANSRÄKNING
2020

2019

Avräkning kommunen

2 803,91

3 003,91

SUMMA TILLGÅNGAR

2 803,91

3 003,91

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Belopp vid årets utgång

3 003,91
-200,00
0,00
2 803,91

3 203,91
-200,00
0,00
3 003,91

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 803,91

3 003,91

2020

2019

INTÄKTER
Ränteintäkter

0,00

0,00

KOSTNADER
Kostnader

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

RESULTATRÄKNING

ÅRETS RESULTAT

Ämne: Avsägelse
Från: Larsson Stefan
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna; Brolin Anders
Mottaget: 2021-11-02 17:35:32
Tranemo 211102
Avsäger mig härmed med omedelbar verkan alla uppdrag som förtroendevald i
Tranemo kommun.
Det har varit en givande tid men ibland behöver man gå vidare i livet.
Stefan Larsson
Vänsterpartiet Tranemo
Skickat från min iPad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 280 Valärende - Avsägelse från Stefan Larsson (V) för samtliga
uppdrag KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Utser Jonas Blank (V) till ny ledamot i budgetutskottet.
Utser Stina Kajaso (V) till ny ersättare i lärandeutskottet.

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
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) föreslår att utse Jonas Blank (V) till ny ledamot i budgetutskottet och Stina
Kajaso (V) till ny ersättare i lärandeutskottet.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Kajasos (V) förslag. Förslaget
bifalles.

Beslutet skickas till
HR-funktionen
Hemsidan
Kanslifunktionen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Tranemo 2022-01-11

Initiativärende
Till Kommunstyrelsen

Vi har de senaste veckorna nåtts av information om att det finns intressenter som överväger
att starta tillverkning av battericeller vid Lockryd i Svenljunga kommun, och en
avsiktsförklaring har upprättats. Det talas om flera tusen arbetstillfällen. Om projektet
genomförs kommer det att få stor betydelse även för vår kommun. Det kommer att bli stor
efterfrågan på både bostäder och mark för etablering av företag som jobbar med
stödfunktioner till huvudverksamheten. Det är mindre än 10 min bilresa till Länghem och 20
min till Tranemo, samt goda möjligheter till tillgänglighet med tåg vid nya tågstopp i Länghem
och Hillared.
Nu är det då viktigt att vi är med på ett tidigt skede och förbereder oss så vi kan dra igång det
arbete som krävs, och vara redo att trycka på startknappen direkt om/när ett
etableringsbeslut kommer.
Det gäller då bland annat
-

Inventera tillgång på mark för bostäder, företag och egen verksamhet. Var finns
attraktiv mark för olika ändamål.
Vilka detaljplaner finns och vad kan byggas med kort starttid?
Var behövs markköp? Och finns det annan kommunal mark att byta bort? Ska vi köpa
skogsmark som dyker upp på marknaden för att använda som bytesmark?
Hur bygger vi en organisation inom förvaltningen, och med samverkanspartners för
att möta den efterfrågan på olika tjänster som uppstår?
Vilken ekonomisk påverkan får det, och hur kan finansiering ske på kort och lång
sikt?
Hur jobbar de kommuner där likande projekt just nu genomförs, t ex i Västerbotten i
och runt Skellefteå?

Utifrån ovanstående frågeställningar, och antagligen många fler som dyker upp under resans
gång får förvaltningen i uppdrag att återkomma med en första information till
kommunstyrelsen om hur en plan ”Lockryd 1.0” kan se ut i i Maj 2022

Tranemo som ovan
Centerpartiet

Moderaterna

Lennart Haglund

Stephan Bergmann

