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Plats och tid för justering Tranås stadshus 2022-09-23 

Paragrafer 166–185 

Sekreterare 

Cecilia Undfors 

Ordförande 

Mats Holmstedt (M) 

Justerare 

Carin Levin (C) 
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Lasse Sirviö, registrator   
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§ 166 Val av justerare 

Kommunstyrelsen beslutar 
att Carin Levin (C) justerar dagens protokoll.  

 

§ 167 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa föredragningslistan med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning 
Information från barn- och utbildningsnämnden samt ekonomi utgår.  

Skrivelse från personal på Råsvägens särskilda boende läggs till 
föredragningslistan.  
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§ 168 Ekonomi - hr- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Diarienummer: KS2022/58 

Kommunstyrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Hr- och arbetsmarknadschef Gustav Liljenström informerar om förvaltningens 
ekonomi. Efter augusti är prognosen ett underskott på 2,5 mkr. Gustav 
Liljenström redogör även för kostnaderna för försörjningsstöd. Efter åtta 
månader har 22,9 mkr av 30,5 mkr förbrukats.  

Beslutsunderlag 
Presentation 2022-09-20 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 169 Anvisningstal nyanlända flyktingar 2023 
Diarienummer: KS2022/453 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna länsstyrelsens förslag om anvisningstal på nio personer för 

Tranås kommun 2023.   

Sammanfattning 
Hr- och arbetsmarknadschef Gustav Liljenström föredrar ärendet.  

Länsstyrelsen har presenterat förslag på anvisningstal på läns- och kommunnivå 
för flyktingmottagandet 2023. Den föreslagna kvoten för Tranås kommun är nio 
nyanlända individer 2023. Länstalet beräknas utifrån befolkningsstorlek, 
förutsättningar på arbetsmarknaden, asylmottagande samt med hänsyn till 
bosättningen.  

Yrkanden 
Mats Holmstedt (M) yrkar bifall till länsstyrelsens förslag om anvisningstal på nio 
personer för Tranås kommun 2023.   

Björn Forsell (SD) yrkar att Tranås kommun ska föreslå ett mottagande på noll 
personer.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Mats Holmstedt (M) och 
Björn Forsell (SD) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats 
Holmstedts (M) yrkande.  

Reservation 
Björn Forsell (SD) och Thorbjörn Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-08 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Hr- och arbetsmarknadschef Gustav Liljenström  
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§ 170 Finansiell profil för Tranås kommun 2019-2021 
Diarienummer: KS2022/449 

Kommunstyrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Ekonomichef Malin Wolf informerar om finansiell profil för Tranås kommun 
2019-2021.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-07 § 179 
Finansiell profil för Tranås kommun 2019-2021 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Ekonomi 
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§ 171 Delårsbokslut per 2022-08-31 
Diarienummer: KS2022/450 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att godkänna delårsrapporten per 2022-08-31 för Tranås kommun. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet.  

Delårsrapporten per 2022-08-31 visar ett prognosticerat helårsresultat på  
plus 34 mkr. Budgeterat resultat är plus 32,5 mkr. Prognosen innebär att 
kommunfullmäktiges mål om att vinsten ska vara lägst 2,5 procent av 
skatteintäkter och bidrag uppfylls och hamnar på 2,6 procent. 

Prognos per nämnd samt kommunfullmäktige: 

• Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen +1,3 mkr 
• Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen -2,5 mkr 
• Barn- och utbildningsnämnden + 5,5 mkr 
• Socialnämnden +2,8 mkr 
• Bygg- och miljönämnden +0 mkr 
• Teknik- och griftegårdsnämnden: +0 mkr 
• Kultur- och fritidsnämnden +0 mkr 
• Kommunfullmäktige +0,4 mkr 
• Finansverksamheten – 6 mkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-15 
Delårsbokslut 2022-08-31 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 172 Finansrapport per 2022-08-31 
Diarienummer: KS2022/451 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att godkänna finansrapport per 2022-08-31. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet.  

Finansrapport per 2022-08-31 för Tranås kommunkoncern har upprättats av 
ekonomiavdelningen. 

Enligt Tranås kommuns finanspolicy med riktlinjer ska uppföljning i form av 
finansrapport lämnas i samband med delårsbokslut samt vid årsbokslut. 
Händelser av principiell betydelse ska rapporteras löpande. Finanspolicyn anger 
ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska bedrivas.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande finansrapport per 2022-08-31 
Finansrapport per 2022-08-31 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 173 Investering och hyresavtal för Junkaremålsskolan F-6 
samt grundsärskola 
Diarienummer: KS2022/447 

Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna hyresavtal mellan AB Tranåsbostäder och Tranås kommun 

avseende nybyggnation av Junkaremålsskolan F-6 samt grundsärskola i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 § 44. Bashyra efter 
genomfört programarbete är 14,2 mkr +/- 10 procent exkl. moms.  
Hyrestid 20 år. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att kommunfullmäktige godkänner AB Tranåsbostäders investering på  

210 mkr för en ny skolbyggnad på ca 6300 kvm BTA som ersätter 
byggnaderna A1-A6 på Junkaremålsskolan och uppförande av en ny 
tvåparallellig F-6 skola samt en grundsärskola med plats för 55 elever.  

Sammanfattning 
Lokalstrateg Sofia Johansson föredrar ärendet.  

För att AB Tranåsbostäder ska kunna hålla tidsplanen och påbörja byggnation av 
Junkaremålsskolan F-6 samt grundsärskola behövs ett godkännande av 
investeringskostnaden och hyresavtalet. Barn-och utbildningsnämnden fattade 
2022-08-31 § 87 beslut om att föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtal 
mellan AB Tranåsbostäder och Tranås kommun samt att eventuell merkostnad av 
projektet ska bekostas av barn-och utbildningsnämnden inom ram. 

Förslaget från kommunledningsförvaltningen är  

att    kommunstyrelsen godkänner hyresavtal mellan AB Tranåsbostäder och  
          Tranås kommun avseende nybyggnation av Junkaremålsskolan F-6 samt  
          grundsärskola i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §44.  
          Bashyra efter genomfört programarbete är 14,2 mkr +/- 10 procent exkl.  
          moms. Hyrestid 20 år. 

att    kommunfullmäktige godkänner AB Tranåsbostäders investering på 210 mkr  
          för en ny skolbyggnad på ca 6300 kvm BTA som ersätter byggnaderna  
          A1-A6 på Junkaremålsskolan och uppförande av en ny två parallellig F-6  
          skola samt en grundsärskola med plats för 55 elever. 
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Yrkande 
Thorbjörn Johansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-07 § 180 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-02 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2022-08-31 § 87 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtavdelningen 
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§ 174 Skrivelse från personal på Råsvägens särskilda boende  
Diarienummer: KS2022/473 

Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Personal på Råsvägen särskilda boende, som drivs i privat regi av Ansvar och 
Omsorg, har skrivit ett brev till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
socialnämnden. I skrivelsen framförs kritik mot hur verksamheten sköts. Vid 
dagens sammanträde får kommunstyrelsen information från socialnämndens 
ordförande och socialchefen om hur ärendet hanteras.  

Socialnämnden återkommer med mer information till kommunstyrelsen när 
pågående utredning är klar.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från personal på Råsvägen 202-09-13 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Socialnämnden  
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§ 175 Dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens behov 
inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-
2030" 
Diarienummer: KS2022/147 

Kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) att förtydliga 

dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 
främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030" och  

att    föreslå att ett avtal upprättas som beskriver ansvars- och resursfördelningen  
          mellan regionen och kommunen.   

Sammanfattning 
Primärkommunalt samverkansorgan, PKS, beslutade 2021-12-16 § 67 att 
rekommendera länets kommuner att anta dokumentet Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-19 § 67 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta dokumentet.  

Socialnämnden behandlade därefter ärendet och föreslog 2022-06-22 § 95 
kommunstyrelsen besluta:  

att       Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) förtydligar dokumentet  
             "Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd,  
             omsorg och vård 2021-2030" och  

att       ett avtal upprättas som beskriver ansvars- och resursfördelningen mellan  
             regionen och kommunen.  

Yrkanden 
Erik Nygårds (L) yrkar bifall till den första att-satsen i socialnämndens förslag 
och avslag på den andra att-satsen.  

Mats Holmstedt (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Erik Nygårds (L) yrkande och Mats 
Holmstedts (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats 
Holmstedts (M) yrkande.  
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Reservation 
Erik Nygårds (L) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämnden 2022-06-22 § 95 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-06-01 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 69 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 67 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-03-28 
Tillsammans möter vi framtidens behov kommuner i Jönköpings län  
Protokoll PKS 2021-12-16  
 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Kommunal utveckling; yvonne.linden.andersson@rjl.se 
Socialnämnden   
  
  

mailto:yvonne.linden.andersson@rjl.se
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§ 176 Detaljplan Norraby 3:3, Norrabynäs - samråd 
Diarienummer: KS2022/332 

Kommunstyrelsen beslutar  
att      då förslaget är förenligt med gällande översiktsplan föreslås    

 kommunstyrelsen att inte ha något att erinra,   

att      ytterligare yttrande från kommunstyrelsen inte behöver inhämtas i  
            granskningsskedet, förutsatt att det inte inkommer någon allvarlig erinran  
            från allmänheten eller någon myndighet. 

Sammanfattning 
Planens syfte är att ge möjlighet att bygga ett flerbostadshus med 18 lägenheter 
på denna tomt vid Svartåns mynning till sjön Sommen. Befintligt hus ska rivas 
och på samma plats placeras ett flerbostadshus. Planen kommer att medge en 
bostadsbebyggelse i fyra våningar med ett suterrängplan mot vattnet.   

Detaljplanearbetet har föregåtts av diskussioner kring alternativ angöring till 
fastigheten för att minska påverkan på Tranås golfklubbs verksamhet. Något nytt 
förslag på infart finns inte överenskommet varför planförslaget utgår från 
angöring via befintlig infartsväg med gällande servitut.   

Förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-07 § 181 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-06-28 
Planbeskrivning Norraby 3.3 samråd 
Plankarta Norraby 3.3s samråd 
Rättsutlåtande vägservitut 
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 177 Svar på motion om lokal livsmedelsupphandling 
Diarienummer: KS2022/244 

Kommunstyrelsen beslutar  
att återremittera motionen med motiveringen att undersöka vad som krävs för 

att kunna upphandla lokalproducerade livsmedel.  

Sammanfattning 
Miljöpartiet de gröna i Tranås föreslår i en motion om lokal 
livsmedelsupphandling, daterad 2022-04-10, att Tranås kommun ska kunna 
köpa livsmedel från producenter i vårt närområde, framförallt i Tranås kommun. 
Förslaget innebär att det ska ges möjlighet att köpa mindre partier av livsmedel 
genom direktupphandlingar med lokala livsmedelsproducenter.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås, med hänvisning till 
gällande lagstiftning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2022-09-07 § 182 att motionen ska 
avslås.  

Yrkande 
Tony Ståhl (KD) yrkar på återremiss med motiveringen att undersöka vad som 
krävs för att kunna upphandla lokalproducerade livsmedel.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras. Han finner att ärendet ska återremitteras.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-07 § 182 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-08-24 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-05-02 § 79 
Motion 2022-04-10  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Upphandling 
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§ 178 Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag inlämnade före 2022-03-31 
Diarienummer: KS2022/414 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunledningsförvaltningen 
två gånger per år, i april och oktober, redovisa de motioner och medborgarförslag 
som har längre handläggningstid än sex månader. För närvarande finns det två 
motioner och ett medborgarförslag där handläggningstiden överstiger sex 
månader: 

• Motion om att skydda Ekmarkspark, inlämnad av Miljöpartiet 2017-04-
18. Ärendet är bordlagt av kommunstyrelsen (2021-02-09 § 22) tills 
utvecklingsplanen för området har presenteras. 

• Motion om att flytta över extern och intern kommunikation från Tranås 
United AB till en enhet på kommunledningsförvaltningen, inlämnad av 
Socialdemokraterna 2022-02-16. Motionen är remitterad till 
kommunstyrelsen 2022-02-21 § 34. Förslaget utreds under hösten 2022.   

• Medborgarförslag om att skapa ett museum över konstnären Torun Bülow 
Hübe, inlämnat 2022-03-30. Medborgarförslaget är överlämnat av 
kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden 2022-05-02 § 77. 
Förslaget utreds under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-07 § 183 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-08-23 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 179 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2022 
Diarienummer: KS2022/413 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022. 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 ska en uppföljning 
redovisas för kommunstyrelsen i september. Kontrollen omfattar punkter hos 
samtliga av förvaltningens avdelningar.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-07 § 184 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-08-26  
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 

Beslutet skickas till 
Diariet  
  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 19 (24) 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 180 Information från mark och exploatering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Tillväxtchef Tom Å Johannesen informerar om aktuella projekt kopplade till 
mark och exploatering.  

  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 20 (24) 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 181 Information om digitala infartsskyltar  
Diarienummer: KS2022/475 

Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Pär-Anders Davidsson, vd Tranås United, samt Sandra Matsson, projektledare på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om arbetet med de digitala 
infartsskyltar som ska uppföras längs riksväg 32 norr och söder om Tranås. 
Investeringskostnaden uppgår till 3 mkr och den beräknade driftskostnaden till 
ca 40 tkr per år. Enligt tidplanen ska skyltarna vara på plats i april 2023.  

 

Beslutet skickas till 
Diariet  

  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 21 (24) 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 182 Kommundirektören informerar  

Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommundirektör Pär Thudeen informerar om aktuella frågor.  

  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 22 (24) 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 183 Anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Inga anmälningsärenden fanns att rapportera vid dagens sammanträde.  

  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 23 (24) 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 184 Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna anmälan av nedanstående delegationsbeslut.  

Sammanfattning 
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande  

Avslag på bidragsansökan från Missing People (KS2022/422) 

  

Delegationsbeslut fattade av chef/administratör serviceenheten 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning Adelövs 
marknad (KS2022/376) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, tillstånd för valaffischering 
(KS2022/406) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, 
byggställning (KS2022/369) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, 
byggställning (KS2022/366) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, 
uppsättning av mobil pumptrackbana (KS2022/411) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, tält 
restaurangområde (KS2022/373) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning, Tranås 
Cruising (KS2022/276) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning, 
motocrosstävling (KS2022/387) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning, 
hantverksmarknad (KS2022/407) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, uppställning av foodtruck 
(KS2022/388) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning idrottsdag 
(KS2022/378) 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 24 (24) 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, 
uppställning av lift (KS2022/360) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning, dans 
(KS2022/388) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning, mässa 
(KS2022/359) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, 
uppställning a bord och banner för foldrar (KS2022/385) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, allmän sammankomst 
(KS2022/421) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats 
uppställning av plakat (KS2022/423) 

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, valaffischering (KS2022/430) 
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