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  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Fredrik Risby, projektledare §41 

  Ann-Marie Nors, MAS §42 
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§ 35 Budget och verksamhetsplan 2020 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund KS/2019:625 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner budget- och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 

Kommunalförbund. 

Ärendet 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 

samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 

särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. 

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.  

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. 

Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Dataskyddsombud, 

Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas 

olika av medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både 

medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 

Förbundets totala budget för 2020 uppgår till 80,2 mnkr. Medlemsavgiften för år 2020 är 

beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor 

är för finansiering av tillväxtmedel. 

Föredragning och debatt 

Förbundsdirektör Magnus Haggren föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

AU §19, 2020-02-12 

Tjänsteskrivelse  

Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund 

Brev budget och verksamhetsplan 2020 

Protokollsutdrag 

Beslutet skickas till 

Alla sektioner 

Ekonomifunktionen  

info@borasregionen.se 
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Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 36 Årsredovisning 2019 KS/2020:87 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner årsredovisning 2019 för Tranemo kommun 

• Godkänner bilaga 1, verksamhetsberättelse för folkhälsoarbetet 2019 

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 

Årsredovisningen för Tranemo kommun 2019 är nu färdig att överlämnas till 

kommunstyrelsen för godkännande. Verksamhetsberättelsen för folkhälsoarbetet 2019 finns 

med som bilaga 1 till årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

BU §1, 2020-02-18 

Tjänsteskrivelse  

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Ekonomifunktionen  

HR-funktionen 

Funktionen för medborgarservice och processtöd 

De folkvalda revisorerna 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Årsredovisning 2019 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 37 Revisionsreglemente KS/2018:382 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar nytt revisionsreglemente för Tranemo kommun. 

Ärendet 

Kommunrevisionen har reviderat revisionsreglementet utifrån SKR:s stöddokument samt 

kommunallagen.  

Kommunens nuvarande revisionsreglemente är från 2007. Sedan dess har vi fått 

förändringar i kommunallagen och vi har fått en ny dataskyddsförordning (GDPR). 

Anledning finns därför att aktualisera kommunens revisionsreglemente. 

Förutom anpassningar till ovanstående är det inga stora förändringar i reglementet. 

Beslutsunderlag 

AU §8, 2020-02-12 

Tjänsteskrivelse  

Kommunrevisionens förslag till nytt revisionsreglemente 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Ekonomifunktionen  

Kommunrevisorerna 

De kommunala bolagen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Revisionsreglemente 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 38 Byggnation lagerlokal Nexans TUAB/2020:1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna att Tranemo Forum AB:s låneram utökas med 15 000 000 kr för att uppgå 

till totalt 90 000 000 kr. 

• Såsom för egen skuld ingå borgen för Tranemo Forum AB:s låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp om 90 000 000 kr. 

Ärendet 

Tranemo Utvecklings AB har fått förfrågan från Nexans Sweden AB i Grimsås att uppföra en 

fristående lagerbyggnad på Nexans område, som Nexans ska hyra med ett återköpsavtal. 

Byggnaden ska vara på 2 975 m2 och beräknad kostnad är 30-35 mnkr. 

Villkoren i återköpsavtalet innebär att hyran ska bygga på en ränta Stibor 90 dagar + 3 % de 

första tio åren. Väljer Nexans att återköpa efter 15 år höjs räntan till Stibor 90 dagar + 3,25 % 

år 11-15 och väljer Nexans att återköpa efter 20 år höjs räntan till Stibor 90 dagar + 3,50% år 

16-20.  

Moderbolaget Tranemo Forum AB har idag en låneram på 75 mnkr med borgen från 

kommunen på samma belopp. Utnyttjat av låneramen är i dagsläget 55 mnkr och därför 

räcker det med att höja låneramen och borgensåtagandet med 15 mnkr. Tranemo 

Utvecklings AB beräknas därefter låna 35 mnkr från moderbolaget Tranemo Forum AB. 

Beslutsunderlag 

AU §12, 2020-02-20 

Tjänsteskrivelse  

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Tranemo Forum AB 

Tranemo Utvecklings AB 

Ekonomifunktionen  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 39 Medborgarförslag om att Tranemo kommun bör ansluta sig till 

ICAN Cities Appeal KS/2019:517 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås 

Beslutsmotivering  

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget inte berör kommunala 

verksamheter eller ansvarsområden.   

Ärendet 

Åke Widfeldt inkom 2019-10-10 med ett medborgarförslag om att Tranemo kommun bör 

ansluta sig till ICAN Cities Appeal. ICAN Cities Appeal är ett upprop som syftar till att få 

fler nationers parlament att ratificera FN:s avtalstext om kärnvapenförbud. Förslagsställaren 

har vid ett tidigare tillfälle även inkommit med en skrivelse på samma tema riktad till 

kommunfullmäktige.     

 

Förslagsställaren menar att många i Tranemo är mycket bekymrade över det allvarliga hot 

som den pågående moderniseringen av kärnvapen utgör mot vår kommun och mot 

samhällen i hela världen. Vidare beskriver förslagsställaren med stor besvikelse att Sveriges 

regering och riksdag gjort avsteg från en halvsekelgammal tradition att bekämpa 

förekomsten av kärnvapen i världen. Förslagsställaren uppmanar därför Tranemo kommun 

att ansluta sig till Cities Appeal för att få Sveriges regering och riksdag att underteckna och 

ratificera FN:s kärnvapenförbud.  

 

Förvaltningen var i kontakt med Åke Widfeldt den 7 januari 2020 för att ge förslagsställaren 

möjlighet att komplettera sitt medborgarförslag. Förslagsställaren bad om att få återkomma 

med ytterligare en skrivning. Skrivningen inkom till förvaltningen 2020-01-13 och innehöll 

information om vilka stater som ratificerat avtalet om kärnvapenförbud. Skrivningen 

innehöll också information om att städer är måltavlorna för kärnvapenattacker vilket enligt 

förslagsställaren gör det till en fråga även för kommuner och städer.   

 

Förslagsställaren bad sedan om att få utveckla sitt medborgarförslag ytterligare och ett möte 

med representant från förvaltningen anordnades 2020-01-22. Förslagsställaren framförde 
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under mötet att antalet länder som ratificerat avtalet stigit från 26 till 35. Enligt 

förslagsställaren blir avtalet officiell lag då 50 länder ratificerat det. Förslagsställaren 

hänvisar under mötet också till en artikel i Göteborgsposten den 13 januari som beskriver 

Göteborgs hamn som ett intressant mål för en rysk kärnvapenattack. En sådan händelse 

skulle enligt förslagsställaren få stora effekter även för Tranemo kommun.       

 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget inte 

berör kommunala verksamheter eller ansvarsområden.   

Beslutsunderlag 

AU §13, 2020-02-20 

Tjänsteskrivelse 2020-01-07 

Medborgarförslag om att Tranemo kommun bör ansluta sig till ICAN Cities Appeal  

Föredragning och debatt 

Tf. kanslichef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 40 Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och gestaltning 

KS/2019:612 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och gestaltning. 

• Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på hur arbetet med 

konstnärlig utsmyckning kan göras på ett mer helhetsbetonat vis. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2015-09-14 de första riktlinjerna gällande konstnärlig 

utsmyckning och gestaltning. Grunden för detta är att 1% av summan för varje anslag i 

kommunens investeringsbudget, med vissa undantag, skall avsättas för utsmyckning av inre 

eller yttre miljö. Riktlinjerna för hur kommunen ska arbeta med den konstnärliga 

utsmyckningen ska följas upp vart fjärde år, året efter val till kommunfullmäktige. Vid 

uppföljningen som nu har gjorts i kommunens lokalstyrgrupp har det konstaterats att det 

finns en del förändringar att göra nu, främst redaktionella ändringar. Dessa ändringar har 

därför gjorts. 

Det finns tankar och idéer om andra sätt att arbeta med konstnärlig utsmyckning i 

kommunen. Tankarna gäller bland annat att arbeta med helheten i kommunen och inte bara 

med investeringsobjekten. Förvaltningen föreslår därför att de reviderade riktlinjerna antas 

och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på ett mer helhetsbetonat arbetssätt 

med den konstnärliga utsmyckningen. 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall och tf. kanslichef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på 

frågor.  

Beslutsunderlag 

AU §14, 2020-02-20 

Tjänsteskrivelse  

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och gestaltning med ändringarna markerade 

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och gestaltning 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektionschefer som ansvarar för att sprida detta styrdokument till alla berörda. 

Ekonomifunktionen  

Författningssamlingen 
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Status  

Avsluta 
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§ 41 Reinvestering av ispist i ishallen i Nittorp KS/2020:54 

Kommunstyrelsens beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en reinvestering i form av omläggning av 

pisten i Nittorps Ishall till en redovisad kostnad på 1,4 mnkr.    

• Finansiering ska ske genom omdisponering inom befintlig investeringsbudget. 

Ärendet 

Nittorps ishockyanläggning har en relativ lång historia. Nuvarande rörsystem under isen 

och som är kopplat till isproduktionen installerades 1964 i samband med att uterinken 

byggdes som byggdes in i nuvarande ishall i början på 1970 talet. I början på 2000 talet 

gjordes en besiktning på slitaget på rörsystemet. Där fann man att slitaget var mycket 

begränsat.  

I början av december 2019 fick fastighetsorganisationen information om att 

ammoniaklösningen behövde regelbundet fyllas på i det slutna systemet. I samband med 

underhållsarbeten upptäcktes läckan. Läckan var svårlagad och efter flertalet timmar och 

olika lösningar kunde läckan tätas. Materialet i huvudstammen i rörsystemet har tydliga 

rostangrepp. All verksamhet fick avbrytas i samband med läckaget. Problematiken kan 

återkomma i snar framtid om inget görs. 

Förvaltningens uppfattning är att det krävs omedelbara åtgärder efter avslutad säsong för att 

kunna starta isproduktionen inför kommande säsong. Eftersom det inte finns med någon 

budget för reinvestering av nytt rörsystem 2020 krävs att budgetmedel hanteras för 

åtgärden. 

Information ges om investeringskostnader för rörsystem i plast. 

Beslutsunderlag 

AU §16, 2020-02-20 

Tjänsteskrivelse  

Föredragning och debatt 

Projektledare Fredrik Risby föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) ger förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att 

genomföra en reinvestering i form av omläggning av pisten i Nittorps ishall till den 

redovisade kostnader på 1,4mnkr. 

Beslutsgång  

Ordförande stället utskottets förslag mot Haglunds (C) och finner att nämnden bifaller 

Haglunds (C) förslag. 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Ekonomifunktionen  

Status  

Avslutat 
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§ 42 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) Avropning Option 1 

KS/2019:504 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun avropar option 1. 

Beslutsmotivering 

Dagens verksamhetssystem uppfyller inte de behov av information, kommunikation och 

interaktivitet som finns hos personal och invånare. 

Att börja använda FVM option 1 är bara första steget i ett mångårigt samarbete för att 

förbättra informationsutbytet mellan vårdgivare. 

I FVM läggs stort fokus på att öka interaktiviteten med vårdtagaren där denne bland annat 

kommer att ha tillgång till sina journalanteckningar, läkemedelslista, diagnoser, 

provtagningsresultat och bokade besök. 

Ärendet 

Det upphandlade systemet heter Millenium och levereras av Cerner Sverige AB. Systemet 

ska under implementeringsfasen anpassas till regionen och kommunerna. Första driftstart är 

planerad till våren 2022 och berör det södra området där Södra Älvsborg sjukhus (SÄS) och 

Tranemo ingår. Under 2023 ska samtliga fyra regioner vara i drift. 

Tranemo kommun har möjlighet att avropa option 1. Option 1 ska underlätta samverkan 

mellan olika aktörer, göra det enklare för invånare, patienter och närstående att vara 

delaktiga samt bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande 

processer. Kostnader för FVM är beräknat utifrån kostnadsberäkningsmodell för FVM. I 

tabellerna framgår engångskostnad respektive årlig kostnad.  Kostnader för båda avtalen är 

uppskattade kostnader, i framförallt driftsavtalet finns ett antal parametrar som spelar roll 

för kostnaderna: 

- teknisk lösning för att ge kommuner tillgång till FVM 

- om extra licencer till Microsoft är nödvändiga för att använda FVM eller om kommunerna 

kan använda sin befintliga licencer 

-  osäkerhet i kostnad för drift- och support beroende på hur många kommuner som går med 

i FVM 
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Engångskostnader 

Kostnad Beskrivning Kr 

Implementeringskostnad Estimerad implementeringsersättning till Cerner 

Sverige AB som levererar Millenium (engångsavgift) 

40 253:- 

Licenskostnad Licensavgift för att kunna nyttja Millenium 

(engångsavgift) 

13 685:- 

 TOT 53 938:- 

 

Årliga kostnader: 

Kostnad Beskrivning Total kostnad/år 

Millenium tjänsten Drift och förvaltning 157 500:- 

 Support 

 

Kostnad till Cerner Sverige AB för 

underhåll och support av 

Millenium (årskostnad) 

 

227:- 

Support Kostnad till VGR för support 

(årskostnad) 

22 500:- 

 TOT 180 227:- 

 

I nedanstående tabell visas vad Tranemo kommun årligen betalar för nationella/regionala tjänster för 

åtkomst till olika system.  
 

 

Kostnad Beskrivning Kr 

Leveransavtal Kostnad till VGR för andra linjens support 

(årskostnad) 

29 888:- 

Årlig kostnad för SAMSA Summan betalas till GITS 20 000:- 

Årlig kostnad för SITHS 59 kr/kort/år. Summan betalas till Inera 4860:- 

Årlig kostnad för HSA 30 kr/poster/år. Summan betalas till Inera 2700:- 

Årlig kostnad för NPÖ 1,21kr/invånare/år. Summan betalas till Inera 14 368:- 

 TOT 71 816:- 

 

Avtalet med SAMSA regleras av VGR och får sägas upp i sin helhet. Det kan inte sägas upp för en 

enskild kommun eller område. Västkom arbetar med att ta fram en lösning så att de kommuner som 

är med i den första driftstarten ska undvika att betala för både SAMSA och FVM.  

Beslutsunderlag 

OU §13, 2020-02-20 

Tjänsteskrivelse  
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Föredragning och debatt 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Marie Nors föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen  

Tekniska sektionen 

Ekonomifunktionen  

Status 

Avslutat  
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§ 43 Utredning Lex Sarah T14216 KS/2019:539 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar att informationen är mottagen och ärendet avslutas. 

Beslutsmotivering 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 

ytterligare åtgärder. 

IVO anser att ärendet kan avslutas. IVO bedömer att huvudmannen har fullgjort sin 

utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ socialtjänstlagen 

(2001:5), SOL. 

Ärendet 

Anmälan enligt lex Sarah handlar om att personalen den 1 september 2019, vid ett 

strömavbrott orsakat av ett åskoväder, inte kom åt huvudnyckeln. Detta innebar att de inte 

kom in på fyra av des sju avdelningsexpeditionerna för att där hämta fick- och pannlampor 

och att trygghetslarmen var ur funktion cirka en timma. Ingen brukare kom till skada. 

Beslutsunderlag 

OU §12, 2020-02-20 

Tjänsteskrivelse  

Beslut från IVO 2019-12-06 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Status  

Avslutat 
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§ 44 Valärende - Avsägelse från Fredrik Risby (Kd) som ersättare i 

omsorgsutskottet och ledamot i budgetutskottet KS/2020:115 

Kommunstyrelsens beslut 

• Entledigar Fredrik Risby (Kd) som ersättare i omsorgsutskottet och ledamot i 

budgetutskottet. 

• Utser Per Simonsson (Kd) till ledamot i budgetutskottet. 

• Utser Gunilla Blomgren (L) till ersättare i omsorgsutskottet. 

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 

2020-02-18 inkom Fredrik Risby (Kd) med en avsägelse för sina uppdrag i kommunstyrelsen, 

samverkansnämnderna personal och arbetsmarknad, budgetutskottet samt 

omsorgsutskottet. 

2020-03-02 §22 beslutade fullmäktige att entlediga Fredrik från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen samt ersättare i samverkansnämnderna arbetsmarknad och personal. 

Fullmäktige utsåg Per Simonson (Kd) som nu ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

KS/2020:115 Avsägande av uppdrag av Fredrik Risby 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tony Hansen (S) ger förslaget att utse Per Simonsson (Kd) till ledamot i 

budgetutskottet. 

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) ger förslaget att utse Gunilla Blomgren (L) till 

ersättare i omsorgsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden på sitt förslag. Förslaget bifalles. 

Ordförande frågar nämnden på Haglunds (S) förslag. Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

Gunilla Blomgren (L) 
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Per Simonsson (Kd) 

Hemsidan 

HR-funktionen 

Status 

Avslutat 
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§ 45 Information från förvaltningen KS/2020:35 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om; 

- Flyttfest på Biblioteket. 

- Etablering av företaget Lifvs i Grimsås och Sjötofta. 

- Personalfunktionen blir HR-funktionen. 

- Pågående arbete med rapport kring de höga vattennivåerna. 

- Samverkanskonferenser med Länsstyrelsen angående Covid-19. 

- Gatubelysningen på Tingarörsvägen i Länghem. 

- M.m.  

 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Avslutat 
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§ 46 Domar till kommunstyrelsen KS/2020:38 

Kommunstyrelsen beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Följande domar delges kommunstyrelsen; 

- Beslut Borås Tingsrätt 

Dom 2020-01-17 

Mål nr T3675-19 

Status 

Avslutat 
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§ 47 Delegeringsbeslut KS/2020:79 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari 2020 i enlighet med 

utskickade handlingar. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 

delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

KS/2020:79 Beslut-KS-UPH 2020-02-28 

Status 

Pågående 
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§ 48 Delgivningar KS/2020:89, KS/2020:99, KS/2020:35, KS/2020:120 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 

- Meddelande (32020) från SKRs styrelse om Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

- Överenskommelse SKR Äldreomsorg 

- Överenskommelse eHälsa 

- Sammanslagning SISU och VG Idrottsförbund 

- Minnesanteckningar 2020-02-20 

Status 

Pågående 
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§ 49 Utskottsprotokoll KS/2020:5, KS/2020:123, KS/2020:21 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll AU 2020-02-12 

- Protokoll AU 2020-02-20 

- Protokoll BU 2020-02-18 

- Protokoll OU 2020-02-20 

Status 

Avslutat 
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§ 50 Nämndprotokoll PN/2020:11 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll; 

- Protokoll PN 2020-02-07 

Status 

Avslutat 
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§ 51 Övriga protokoll KS/2020:35, TUAB/2019:2, KS/2020:41 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 

- Protokoll styrelse Sjusam 20200205 

- Protokoll direktionen SÄRF 2020-01-31 

- 2019-12-27 Protokoll TUAB styrelse 

- Protokoll Tranemo Bostäder AB 20200128 

Status 

Avslutat 
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§ 52 Övrigt  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om Utvecklingsplan Sjötofta. 

Föredragning och debatt 

Rektor Anita Stomberg, biträdande rektor Marie Ambjörnsson och sektionschef Thomas 

Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.  

 

 


