Plats

Medborgarhuset, Forumsalen i Kommunhuset och Digitalt via Microsoft Teams

Tid

16:00 – 23:30

Närvarande

Beslutande
Se närvarolista 8/2020

Övriga närvarande

Sanna Blomgren, processekreterare
Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare
Anne Steine, processekreterare
Kajsa Montan, funktionschef
Patrik Johansson, It-tekniker
Carita Brovall, kommunchef
Thomas Åhman, sektionschef
Konrad Fredh, ekonomichef

Paragrafer

§121-§152

Utses att justera

Christoffer Andersson (C), Caroline Bergmann (Mp)

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

Protokollet signeras digitalt
Underskrifter
Sekreterare

Protokollet signeras digitalt
Moa Jakobsson Chaaya

Ordförande

Protokollet signeras digitalt
Ulf Thifors (S)

Justeringsperson

Protokollet signeras digitalt
Christoffer Andersson (C)

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Caroline Bergmann (Mp)

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-23

Anslaget under tiden

2020-11-27—2020-12-21

Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo
för protokoll

Underskrift

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Protokollet signeras digitalt

Moa Jakobsson Chaaya

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
Innehållsförteckning
§ 121 Anmälningsärende från krisledningsnämnd KLN/2020:3................................................. 5
§ 122 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2020:555, KS/2020:581, KS/2020:589,
KS/2020:608 ........................................................................................................................................... 6

§ 124 Uppdrag - Sjötoftaskolan KS/2020:487 ................................................................................ 10
§ 125 Uppdrag - Undersöka möjligheten att starta barn- och fritidsprogrammet igen i syfte
att underlätta kompetensförsörjning. Klart september 2020 KS/2019:592 .............................. 12
§ 126 Delårsbokslut T2 2020 KS/2020:445 ...................................................................................... 13
§ 127 Ny budgetmodell KS/2020:186 .............................................................................................. 15
§ 128 Verksamhetsplan folkhälsa 2021 KS/2020:186, KS/2020:382............................................ 16
§ 129 Budget 2021-2023 KS/2020:186 ............................................................................................... 18
§ 130 Skattesats 2021 KS/2020:186 ................................................................................................... 28
§ 131 Taxebilagor 2021 KS/2020:426, KS/2020:186 ........................................................................ 30
§ 132 Finanspolicy KS/2020:536 ....................................................................................................... 32
§ 133 Attestreglemente KS/2020:443 ............................................................................................... 33
§ 134 Samarbete med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) om att utbilda
deltidsbrandmän i kombination med ett yrkesprogram KS/2020:458 ..................................... 34
§ 135 Svar på motion om hemmasittare - Kathleen Wireklev (M) KS/2019:13 ....................... 36
§ 136 Svar på motion om vilka gymnasieprogram som ska finnas på Tranemo
Gymnasieskola - Kathleen Wireklev (M) KS/2019:14................................................................. 38
§ 137 Svar på motion om långsiktigt plan för att fler elever skall gå ur nian med godkända
betyg - Moderaterna KS/2019:502 ................................................................................................... 41
§ 138 Sammanträdestider 2021 KS/2020:401 .................................................................................. 43
§ 139 Ny förbundsordning för SÄRF KS/2019:483 ...................................................................... 44
§ 140 Ej verkställda beslut 2020 kvartal 1 KS/2020:436 ............................................................... 45
§ 141 Ej verkställda beslut 2020 kvartal 2 KS/2020:437 ............................................................... 46
§ 142 Valärende - efter Tony Hansen (S) KS/2020:486 ................................................................ 47
§ 143 Valärende - Avsägelse från Robert Bertilsson (KD) som ledamot i bygg- och
miljönämnden KS/2020:518 ............................................................................................................. 50

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

3

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

§ 123 Inkomna interpellationer och frågor KS/2020:556, KS/2020:538, KS/2020:539,
KS/2020:601, KS/2020:602, KS/2020:607 ............................................................................................ 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
§ 144 Valärende - Avsägelse från Robin Marunga som ersättare i kommunfullmäktige
KS/2020:272 ......................................................................................................................................... 51
§ 145 Valärende - Yrkande om entledigande av Christina Yngvesson KS/2020:573 ............. 52
§ 146 Valärende - Avsägelse från Anders Brolin avseende Tranemo Utvecklings AB
KS/2020:546 ......................................................................................................................................... 53

§ 148 Valärende - Avsägelse från Thomas Elmgren (S) KS/2020:597 ....................................... 56
§ 149 Tilldelning av beredningsuppdrag - Översiktsplan KS/2020:585 .................................. 57
§ 150 Delgivningar KS/2020:35, KS/2020:543, KS/2020:120, KS/2020:586 ................................. 59
§ 151 Information från kommunstyrelsen .................................................................................... 60
§ 152 Information från revisorerna................................................................................................. 61

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

4

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

§ 147 Valärende - Val av ledamöter till Demokrati- och Visionsberedning (DVB)
KS/2020:491 ......................................................................................................................................... 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 121 Anmälningsärende från krisledningsnämnd KLN/2020:3
Kommunfullmäktiges 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
Tranemo kommuns krisledningsnämnd har aktiverats på grund av rådande pandemi. Enligt
5§ i Reglemente för Krisledningsnämnden ska nämndens beslut anmälas vid närmast
följande fullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag
Protokoll KLN 2020-10-28
Protokoll KLN 2020-11-05

Föredragning och debatt
Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor.

Status
Pågående
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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§ 122 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2020:555,
KS/2020:581, KS/2020:589, KS/2020:608
•
•

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 kommunallagen framgår att ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en motion.
Lennart Haglund (C) har lämnat en motion om GC-väg samt återställning av
stationsområdet i Sjötofta.
Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om
resursfördelningsmodell ht 2020.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får
väcka ärenden genom medborgarförslag.
Inger Berntsson har lämnat ett medborgarförslag om samlingslokal i Länghem.
Love Andersson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen hyr kommande
padelhall på Tranehov ett par timmar i veckan till högstadiets elever.

Beslutsunderlag
KS/2020:555 Motion om GC-väg och återställning av stationsområdet i Sjötofta
KS/2020:581 Medborgarförslag om samlingslokal i Länghem
KS/2020:589 Medborgarförslag om att kommunen hyr den kommande padelhallen på
Tranehov ett par timmar i veckan till högstadiets elever
KS/2020:608 Motion om resursfördelningsmodell ht 2020

Föredragning och debatt
Lennart Haglund (C) föredrar sin motion.
Karin Reboli (M) föredrar sin motion.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ordförandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
TPB
Stratsys

Status
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§ 123 Inkomna interpellationer och frågor KS/2020:556, KS/2020:538,
KS/2020:539, KS/2020:601, KS/2020:602, KS/2020:607
•
•
•
•
•

Frågorna får ställas.
Noterar svaren på Lennart Haglunds (C) fråga om simhallen och Karin Ljungdahls
(C) fråga om föreningars driftsstöd.
Noterar de inkomna interpellationerna.
Interpellationerna får ställas.
Interpellationerna besvaras på fullmäktiges nästkommande 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
Lennart Haglund (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen (S)
angående tillgängligheten till simhallen under skolloven. Kommunstyrelsens ordförande
Tony Hansen (S) svarar att han delar samma uppfattning som Haglund (C), att simhallen bör
vara öppen under skollov. I detta fall var det underhållsarbete som skulle genomföras och
förvaltningen valde att förlägga denna under skollovet för att inte påverka simundervisning
för skolelever.
1:e vice ordförande Karin Ljungdahl (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Tony Hansen (S) angående föreningars driftsstöd. Kommunstyrelsens ordförande Tony
Hansen (S) svarar att driftsstöd varierar beroende på driftspoäng.
Karin Reboli (M) har ställt två interpellationer till kommunstyrelsens ordförande Tony
Hansen (S) om hastighetsbegränsning samt uppföljning av riktlinjer för
biståndshandläggning.
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) har ställt två interpellationer till kommunstyrelsens
ordförande Tony Hansen (S) om arbetet med Överenskommelsen samt bidrag till
fiberföreningar.

Beslutsunderlag
KS/2020:556 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen angående simhallen
KS/2020:538 Interpellation om hastighetsbegränsning
KS/2020:539 Interpellation om uppföljning av riktlinjer för biståndshandläggning
KS/2020:601 Interpellation om bidrag till fiberföreningar
KS/20202:602 Interpellation om överenskommelsearbetet
KS/2020:607 Engel fråga angående föreningars driftsstöd
Ordförandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-11-23
Föredragning och debatt
2e vice ordförande Ana Alvarez Björk (L) föredrar frågorna.
1:e vice ordförande Karin Ljungdahl (C) föredrar interpellationerna.

Beslutet skickas till
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Karin Ljungdahl (C)
Lennart Haglund (C)
KSO

Status
Pågående
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§ 124 Uppdrag - Sjötoftaskolan KS/2020:487
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Reservation
C-gruppen (Lennart Haglund, Torbjörn Edgren, Christoffer Andersson, Fredrik Larsson,
Karin Ljungdahl, Emelie Romland, Cecilia Valbrant och Crister Persson), Ivan Letth (SD) och
Anna Letth (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Haglunds (C) förslag.

Ärendet
Detta ärende är en uppföljning och redovisning av ärendet:
Svar på motion om utveckling av Sjötoftaskola och förskola - Centerpartiet (KS/2018:417)
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen antas i den del som handlar om att göra en utvecklingsplan.
• Motionen avslås i den delen som beskriver vad utvecklingsplanen ska innehålla.
• Utvecklingsplanen ska tas fram i dialog med Sjötofta- och Ambjörnarpsborna.
Under 2019 togs en Utvecklingsplan fram i samråd med Sjötofta- och Ambjörnarpsborna, se
bilaga, Utvecklingsplan Sjötoftaskolan. Två medborgardialoger har genomförts:
4/6-19 Cirka 36 personer deltog och innehöll bland annat gruppdiskussioner i form av en
SWOT analys.
17/9-19 Cirka 20 personer deltog. Diskussion i grupper kring attraktivitetshöjande insatser i
utvecklingsplanen.
En mer löpande återkoppling har skett till LU under resans gång och en presentation av
Utvecklingsplanen gjordes till KS 2019-12-16 på en så kallad KS-förmiddag.
Nu redovisas formellt en utvärdering av utvecklingsplanen och nulägesbeskrivning, se
bilaga, Utvärdering utvecklingsplan Sjötofta. Denna utvärdering skrevs fram 2020-03-10 och
då slog Coronan till därav har ärendet blivit liggande. Utvärderingen har dock distribuerats
till alla politiska gruppledare i samband med framtagandet av utvärderingen. Läget är
relativt oförändrat sedan dess. Det som dock förändrats och som har en betydande påverkan
är att Migrationsverket meddelat att de kommer avveckla Asylboendena i Tranemo
kommun. Antalet elever på skolan kommer då påverkas då en stor andel på skolan är
asylsökande elever. En komplettering har därmed gjorts med aktuella elevtal, se bilaga,
Elevprognos Sjötofta skola 200924.

Ekonomisk påverkan
Detta är en redovisning och inget beslut.
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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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
Barnkonventionen
Detta är en redovisning och inget beslut.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

KS §193, 2020-11-02
AU §140, 2020-10-08
Tjänsteskrivelse

Föredragning och debatt
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.
I debatten deltar: Lennart Haglund (C), Emelie Romland (C), Ana Alvarez Björk (L), Tony
Hansen (S), Fredrik Risby (Kd) och Rosé Torkelsson (S).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Haglund (C) ger förslaget att återremittera ärendet för att fullfölja uppdraget i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om dialog med Sjötofta- och Ambjörnarpsborna.
Tony Hansen (S), Rosé Torkelsson (S) och Fredrik Risby (Kd) yrkar avslag på Haglunds (C)
förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer avslag mot bifall och finner att fullmäktige avslår Haglunds (C) förslag.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 125 Uppdrag - Undersöka möjligheten att starta barn- och
fritidsprogrammet igen i syfte att underlätta kompetensförsörjning.
Klart september 2020 KS/2019:592
Kommunfullmäktiges beslut
Inte återföra barn- och fritidsprogrammet på Tranemo gymnasieskola.

Ärendet
Lärandeutskottet 2020-08-27 förvaltningen i uppdrag att komplettera med en
omvärldsbevakning av hur många elever som söker från Svenljunga till Tranemo
Gymnasieskola och hur söktrycket ser ut i övriga Sjuhärad, samt hur det ser ut i Gislaved.
Statistik av sökande finns i bilaga Sökande barn- och utbildningsprogrammet 2016-2020.
I Gislaved finns 18 ordinarie sökbara platser samt 4 programinriktade.
I nu läget är det 14 stycken i Åk 1 (10 ordinarie och 4 programinriktade), Åk 2 17st. (15+2),
Åk 3 15st. (13+2). Totalt 46st. elever.

Ekonomisk påverkan
Att starta BF på nytt på TG skulle beräknas kosta ca 1,5 mnkr per läsår. Att inte starta medför
ingen kostnadsförändring mot idag.

Barnkonventionen
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.

Beslutsunderlag
KS §198, 2020-11-02
LU §54, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse

Föredragning och debatt
Sektionschef lärande Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Stratsys

Status
Avslutat
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§ 126 Delårsbokslut T2 2020 KS/2020:445
•
•
•
•

Delårsbokslutet godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder för att sektionerna ska ha en budget i
balans.
Tilläggsanslag om 3,9 mnkr i investeringsbudgeten godkänns avseende köp av mark,
Berg 3:3.
Förvaltningen får i uppdrag att till bokslutet se över förutsättningarna att göra
avsättningar för sociala investeringar, om det finns objekt för vilka det är lämpligt att
göra förtida avskrivningar.

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
Tranemo kommuns skattefinansierade verksamhet prognosticerar ett resultat om 19,9 mnkr,
vilket är 4,9 mnkr bättre än budget.
Jämfört uppföljningen per tertial ett är skatteunderlaget starkare och påverkar intäktssidan
positivt. Negativt belastande poster jämfört samma period är framförallt kopplade till
Coronakostnader som inte täcks av staten, inköp av mark och högre pensionskostnader.
Sektionerna redovisar en samlad budgetavvikelse på -3,4 mnkr, vilket (exkluderat
Coronakostnader) är 3,3 mnkr sämre än i första tertialet.
Kommunen har genomfört aktiviteter inom samtliga av kommunens fyra övergripande mål.
Efter budgetutskottet den 22 september har det gjorts en mindre justering avseende utfallet
per sista augusti, justeringen är av teknisk karaktär och påverkar inte prognos eller övrigt i
rapporten.

Ekonomisk påverkan
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
KS §191, 2020-11-02
BU §7, 2020-09-22
Delårsbokslut Tranemo kommun 2020
Tjänsteskrivelse om Delårsbokslut 2020
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Kommunfullmäktiges beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.
I debatten deltar: Tony Hansen (S), Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Tony Hansen (S) och Stephan Bergman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Status
Avslutat
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§ 127 Ny budgetmodell KS/2020:186
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Godkänner förslag till ny budgetmodell
Noterar informationen avseende budgetförutsättningar 2021–2023

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

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
Förvaltningen redovisar förslag till ny budgetmodell samt information gällande
budgetförutsättningar 2021–2023.

Ekonomisk påverkan
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
KS §192, 2020-11-02
BU §8, 2020-09-22
Tjänsteskrivelse om ny budgetmodell

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

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Status
Avslutat
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§ 128 Verksamhetsplan folkhälsa 2021 KS/2020:186, KS/2020:382
Kommunfullmäktiges beslut
•

Godkänner verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2021

Verksamhetsplanen ska godkännas med hänvisning till folkhälsoavtalet mellan Tranemo
kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2021 – 2024.

Ärendet
Varje år görs en verksamhetsplan för kommande år gällande folkhälsoarbetet i Tranemo
kommun. Nationellt styrs folkhälsoarbetet utifrån det övergripande målet för Sveriges
nationella folkhälsopolitik ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation”. Ett tydligt fokus läggs på
jämlik hälsa. Verksamhetsplanen bygger på både regionala och kommunala styrdokument.

Ekonomisk påverkan
Enligt avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt folkhälsoarbete
erhåller Tranemo kommun 14 kronor per invånare från Västra Götalandsregionen för att
bedriva ett lokalt folkhälsoarbete. För 2021 innebär det en summa på 167 104 kronor.

Barnkonventionen
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.

Beslutsunderlag
KS §210, 2020-11-02
Tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan folkhälsa 2021
Budgetöversikt lokalt folkhälsoarbete 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Tony Hansen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Lars Paulsson, VGR: lars.paulsson@vgregion.se
Ekonomifunktionen
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§ 129 Budget 2021–2023 KS/2020:186
•
•
-

-

•
-

Anta Budget för Tranemo kommun 2021-2023.
Budgetförslaget kompletteras med följande indikatorer under Mål 3, Hållbart
Samhälle:
Våra nya personbilar är miljöbilar
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen
krävs ansökan om dispens internt.
Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
Budgetförslaget kompletteras med följande uppdrag till Tranemo Bostäder:
Bostadsbyggande i kommunal regi
Kommunfullmäktige har antagit ett mål om att kommunen ska växa, och ha 14 000 invånare
2035. För att nå målet krävs ett nettotillskott på ca 60 lägenheter per år. Tranemo Bostäder
har ett viktigt uppdrag att bidra till att nå det målet genom att bygga, köpa, förädla och sälja
bostäder.
Bolagets roll är främst att bygga i orter där behov finns men andra investerare saknas, och när
inte tillräckligt antal lägenheter kommer till genom andra aktörer. Bolagets uppdrag kan vara
att över tid bygga upp till hälften av det antal bostäder som behövs. Försäljningar får inte leda
till att bolaget drar sig tillbaks från de mindre orterna. Bolaget bör också ta fram något system
för att fånga upp efterfrågan på bostäder i alla orter.
All byggnation sker givetvis under förutsättning att det finns efterfrågan för uthyrning. Om
så erfordras kan avkastningskravet justeras.

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

Reservation
C-gruppen (Lennart Haglund, Christoffer Andersson, Karin Ljungdahl, Emelie Romland,
Fredrik Larsson, Crister Persson, Cecilia Valbrant och Torbjörn Edgren), Stephan Bergman
(M), Karin Reboli (M) och Kathleen Wireklev (M) reserverar sig mot samtliga beslut där
Allians för Tranemos yrkanden avslås.
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Ärendet Budget 2021–2023 för Tranemo kommun innehåller:
• Prioriterade mål med indikatorer
• Politisk avsiktsförklaring
• God ekonomisk hushållning
• Resultatbudget
• Balansbudget
• Kassaflödesbudget
• Driftsbudget
• Investeringsbudget
Utgångspunkten för budget 2021–2023 är nu gällande budget (2020–2022) samt beslutad
resursfördelningsmodell.
Budgetberedning
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021 och fick den 22 september
presenterat kompletta budgetförutsättningar inklusive ny resursfördelningsmodell.
Politisk avsiktsförklaring
En ny politisk avsiktsförklaring finns inkluderat i budgeten.
Prioriterade mål och indikationer
De fyra prioriterade målen är oförändrade, indikatorerna har uppdaterats och framgår av
budgetdokumentet.
God ekonomisk hushållning
Målen för god ekonomisk hushållning har uppdaterats och framgår av budgetdokumntet.
Revisorernas budget
Revisionens budget fastställs till 1 mnkr, en utökning med 0,2 mnkr och hanteras inom
servicesektionens ramanslag.
Verksamhetens huvuduppdrag
Verksamhetens huvuduppdrag är oförändrat.

Ekonomi
Årets resultat
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2021: 11,9 mnkr
2022: 20 mnkr
2023: 30 mnkr
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2021 71,9 mnkr
2022: 70,0 mnkr
2023: 70,0 mnkr
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Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till:
2021 25,6 mnkr
2022: 25,9 mnkr
2023: 23,3 mnkr
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Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i
samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av
kommunstyrelsen.
Driftsbudget
Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2021: 725,0 mnkr
2022: 733,3 mnkr
2023: 744,4 mnkr
Ökade personalkostnader
Ökade personalkostnader hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för sektionernas
generella tilldelning.
Kommunbidraget för ökade personalkostnader år 2021, 10,2 mnkr.
Kommunbidraget för ökade personalkostnader år 2022, 10,9 mnkr.
Kommunbidraget för ökade personalkostnader år 2023, 11,1 mnkr.
Servicesektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, generell tilldelning 0,7 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, KS-oförutsett 1 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, kommunreserv 2 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, IOP omfördelning 0,5 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, sociala investeringar 1 mnkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, omställning ny sektion, 0,5 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, teknisk bidragsjustering, -13 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 0,8 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, generell tilldelning 0,9 mnkr.
Samhällsutvecklingssektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, generell tilldelning 0,4 mnkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, extra föreningsstöd anläggningar, 0,8 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 0,4 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, generell tilldelning 0,5 mnkr.
Tekniska sektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, generell tilldelning 1,4 mnkr.
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Kommunbidraget höjs permanent år 2021, IOP omfördelning 0,5 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, omfördelning bilar, 0,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, Solbacken, 6,6 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,7 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, Solbacken - 4 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, generell tilldelning 1,9 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Solbacken 1,2 mnkr.
Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

Lärandesektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, generell tilldelning 4,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, resurskompensation 2,4 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, Solbacken 0,1 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, teknisk bidragsjustering -3 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, nettokostnadsanpassning - 3,5 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 5,0 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, resurskompensation - 0,3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, Solbacken 1 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, nettokostnadsanpassning - 3,5 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, generell tilldelning 5,4 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, resurskompensation 2,1 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Solbacken 0,5 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning - 3,5 mnkr.
Omsorgssektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, generell tilldelning 3,9 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, resurskompensation 1,9 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2021, äldreomsorgssatsning 5,6 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, omfördelning bilar - 0,3 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, teknisk bidragsjustering - 7,8 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2021, nettokostnadsanpassning – 1,7 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 3,8 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, resurskompensation 2,4 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, Solbacken 5,8 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, nettokostnadsanpassning - 3,5 mnkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, generell tilldelning 4,5 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, resurskompensation 0,2 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, Solbacken 0,8 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, nettokostnadsanpassning – 3,5 mnkr.
Avfall
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
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VA
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
Internränta
Internräntan följer SKR:s rekommendationer, 1,25 %.

Pensioner
Pensioner bygger på prognos från Skandia, augusti 2020.
PO-pålägg
PO-pålägget följer SKR:s rekommendationer och är oförändrat jämfört 2020, 40,15 %.
Underskott
Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren, fördelat 50/50.
Borgensavgifter och avkastningskrav
Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.
Tranemo Forum AB
Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 0,00 %
Tranemobostäder AB
Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 4,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på
fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året.
Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda
värdet på fastighetsinnehavet.
Tranemo Utvecklings AB
Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på
fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året.
Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda
värdet på fastighetsinnehavet.
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Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR:s cirkulär 20:32.

Nyupplåning och omsättning av lån
Kommunstyrelsen ges rätt att under planperioden omsätta lån som förfaller till betalning.
Kommunstyrelsen ges rätt uppta lån som under planperioden inte i genomsnitt överstiger
2020 års låneskuld, 330 mnkr, i den skattefinansierade verksamheten.
Kommunstyrelsen ges rätt att årligen uppta nya lån om 25 mnkr för finansiering i de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
Tranemobostäder AB lånetak under planperioden uppgår till 350 mnkr.
Tranemo Utvecklings AB lånetak under planperioden uppgår till 120 mnkr.
Tranemo Forum AB lånetak under planperioden uppgår till 55 mnkr.

Beslutsunderlag
KS §215, 2020-11-02
BU §12, Ordförande presenterar majoritetens budgetförslag
Protokoll
Budget 2021–2023
Allians för Tranemo budget 2021–2023

Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.
Tony Hansen (S) föredrar majoritetens budgetförslag.
Lennart Haglund (C) föredrar Allians för Tranemos budgetförslag.
I debatten deltar: Stephan Bergman (M), Tony Hansen (S), Lennart Haglund (C), Anders
Brolin (S), Rosé Torkelsson (S), Karin Ljungdahl (C), Karin Reboli (M), Christoffer Andersson
(C), Fredrik Risby (Kd), Eva-Karin Haglund (S), Caroline Bergmann (Mp), Jonas Blank (V),
Lena Eksberg (S), Ana Alvarez Björk (L), Jan Hagberg (SD), Robin Kaas (V) och Kathleen
Wireklev (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Tony Hansen (S) lägger tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag med följande
indikatorer till Mål 3 HÅLLBART SAMHÄLLE:
Våra nya personbilar är miljöbilar
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen
krävs ansökan om dispens internt.
Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
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Samt tilläggsuppdrag till Tranemo bostäder:
Bostadsbyggande i kommunal regi
Kommunfullmäktige har antagit ett mål om att kommunen ska växa, och ha 14 000 invånare 2035.
För att nå målet krävs ett nettotillskott på ca 60 lägenheter per år. Tranemo Bostäder har ett viktigt
uppdrag att bidra till att nå det målet genom att bygga, köpa, förädla och sälja bostäder.
Bolagets roll är främst att bygga i orter där efterfrågan finns men andra investerare saknas, och när
inte tillräckligt antal lägenheter kommer till genom andra aktörer. Bolagets uppdrag kan vara att över
tid bygga upp till hälften av det antal bostäder som behövs. Försäljningar får inte leda till att bolaget
drar sig tillbaks från de mindre orterna. Bolaget bör också ta fram något system för att fånga upp
efterfrågan på bostäder i alla orter.
All byggnation sker givetvis under förutsättning att det finns efterfrågan för uthyrning. Om så
erfordras kan avkastningskravet justeras.
Lennart Haglund (C) yrkar på Allians för Tranemos förslag på följande ändringar och tillägg
till budgetförslaget:
- Att 2,0 mkr sätts av till sociala investeringar varje år. Vi behöver fortsatt stark samverkan
mellan alla aktörer inom skola, omsorg och fritid för tidiga och förebyggande insatser så att
inte barn riskerar hamna fel.
- Att ytterligare 2,5 mkr anslås till skolskjutsar på helårsbas. Med nuvarande regler kan resan
ta en timma för enkel väg och väntetiden uppgå till 2,5 tim vecka. Vi vill att reglerna ses över
och att nya mått sätts på tiden från man lämnar/ankommer hemmet till skolan börjar/slutar,
samt som en faktor på relationen mellan faktisk restid och direktresa. Klart till HT 2021
- Att anslaget till föreningsstöd höjs permanent 0,5 mkr från 2021. Därutöver står vi bakom
majoritetens satsning på utökat bidrag 2021.
- Att nettokostnadsanpassningen för omsorgssektionen minskas med 1,5 mkr.
- Att samhällsutvecklings-, service- och tekniska sektionerna får en nettokostnadsanpassning på
3%.
- Att Centerpartiets och Moderaternas investeringsbudget antas i sin helhet.
- Att kommunförrådet på Moavägen säljs till Tranemo Utvecklings AB.
- Att en ny indikator om läskunnighet efter årskurs 1 tillförs. Målet är att läskunnigheten skall
öka.
- Att en ny indikator om energianvändningen för uppvärmning av kommunens lokaler tillförs.
Målet är att energianvändningen skall minska med 2% per år med 2020 som basår.
- Ny indikator om andelen svenska råvaror i kommunen kök tillförs. Målet är att andelen skall
öka.
- Målet för indikatorn om placering i Svenskt näringslivs ranking skall skärpas till plats 60.
- Att ett underlag för upphandling av nytt Vård- och omsorgsboende i Dalstorp omfattande
såväl nya lokaler som drift av verksamheten tas fram och redovisas för kommunstyrelsen
- Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram vad social hållbarhet innebär för Tranemo
kommun och hur ett socialt bokslut kunde se ut
- Att Kommunfullmäktige lämnar följande uppdrag till Tranemo Bostäder:
Bostadsbyggande i kommunal regi
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Kommunfullmäktige har antagit ett mål om att kommunen ska växa, och ha 14 000 invånare 2035.
För att nå målet krävs ett nettotillskott på ca 60 lägenheter per år. Tranemo Bostäder har ett viktigt
uppdrag att bidra till att nå det målet genom att bygga, köpa, förädla och sälja bostäder.
Bolagets roll är främst att bygga i orter där behov finns men andra investerare saknas, och när inte
tillräckligt antal lägenheter kommer till genom andra aktörer. Bolagets uppdrag kan vara att över tid
bygga upp till hälften av det antal bostäder som behövs. Försäljningar får inte leda till att bolaget drar
sig tillbaks från de mindre orterna. Bolaget bör också ta fram något system för att fånga upp
efterfrågan på bostäder i alla orter.
All byggnation sker givetvis under förutsättning att det finns efterfrågan för uthyrning. Om så
erfordras kan avkastningskravet justeras.
Jan Hagberg (SD), Robin Kaas (V), Rosé Torkelsson (S), Eva-Karin Haglund (S), Tony Hansen
(S), Jonas Blank (V), Lena Eksberg (S), Anders Brolin (S), Fredrik Risby (Kd) och Ana Alvarez
Björk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Brolin (S) och Fredrik Risby (Kd) yrkar bifall till Hansens (S) tilläggsyrkande.
Stephan Bergman (M), Karin Ljungdahl (C), Karin Reboli (M), Christoffer Andersson (C),
Kathleen Wireklev (M) och Lennart Haglund (C) yrkar bifall till Allians för Tranemos
budgetförslag.
Rosé Torkelsson (S) yrkar avslag till Allians för Tranemos förslag om införande av indikator
för läskunnighet efter åk 1.
Stephan Bergman (M), Lennart Haglund (C), Tony Hansen (S) och Anders Brolin (S) yrkar
bifall till förslaget om uppdrag till TranemoBostäder AB om bostadsbyggande i kommunal
regi.

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att avsätta 2,0 mkr till sociala
investeringar varje år mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att ytterligare 2,5mkr anslås till
skolskjutsar på helårsbas mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för Allians för Tranemos förslag
Nej-röst för Avslag av yrkandet

Omröstningsresultat (Närvaro- och omröstningslista 8/2020, omröstning 1)
Med 11 Ja-röster för Allians mot Tranemos förslag mot 23 Nej-röster för avslag av förslaget
beslutar kommunfullmäktige att avslå förslaget.
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Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att föreningsstöd höjs permanent med
0,5 mkr från 2021 mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att samhällsutvecklings-, service- och
tekniska sektionerna får en nettokostnadsanpassning på 3% mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att Centerpartiet och Moderaternas
investeringsbudget antas i sin helhet mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår
förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att kommunförrådet på Moavägen säljs
till Tranemo Utvecklings AB mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att en ny indikator om läskunnighet
efter årskurs 1 tillförs mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att en ny indikator om
energianvändningen för uppvärmning av kommunens lokaler tillförs mot avslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång
Ordförande stället Allians för Tranemos förslag om att en ny indikator om andelen svenska
råvaror i kommunen kök tillförs mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår
förslaget.
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Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att nettokostnadsanpassning för
omsorgssektionen minskas med 1,5 mkr mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att målet för indikatorn om placering i
Svensk näringslivs ranking skall skärpas till plats 60 mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.

Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att ett underlag för upphandling av nytt
Vård- och omsorgsboende i Dalstorp omfattande såväl nya lokaler som drift av
verksamheten tas fram och redovisas för kommunstyrelsen mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos förslag om att förvaltningen får i uppdrag att ta
fram vad social hållbarhet innebär för Tranemo kommun och hur ett socialt bokslut
kunde se ut mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång
Ordförande frågar på Hansens (S) tilläggsyrkande om ny indikator till mål 3, Våra nya
personbilar är miljöbilar och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hansens (S)
förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar på Hansens (S) tilläggsyrkande om ny indikator till mål 3, Vi ställer krav
i upphandling för transportdelen i nya avtal och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Hansens (S) förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar på Hansens (S) och Allians för Tranemos förslag om ett uppdrag till
TranemoBostäder om Bostadsbyggande i kommunal regi och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Status
Avslutat
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Beslutsgång

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 130 Skattesats 2021 KS/2020:186
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar oförändrad skattesats till 21,50 kr.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska i samband med budgetbeslutet ta beslut om vilken skattesats
kommunen ska ha för budgetår 2021.

Beslutsunderlag
KS §216, 2020-11-02
Tjänsteskrivelse
BU §12, Ordförande presenterar majoritetens budgetförslag

Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.
Tony Hansen (S) föredrar majoritetens budgetförslag.
Lennart Haglund (C) föredrar Allians för Tranemos budgetförslag.
I debatten deltar: Stephan Bergman (M), Tony Hansen (S), Lennart Haglund (C), Anders
Brolin (S), Rosé Torkelsson (S), Karin Ljungdahl (C), Karin Reboli (M), Christoffer Andersson
(C), Fredrik Risby (Kd), Eva-Karin Haglund (S), Caroline Bergmann (Mp), Jonas Blank (V),
Lena Eksberg (S), Ana Alvarez Björk (L), Jan Hagberg (SD), Robin Kaas (V) och Kathleen
Wireklev (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Hagberg (SD), Robin Kaas (V), Rosé Torkelsson (S), Eva-Karin Haglund (S), Tony Hansen
(S), Jonas Blank (V), Lena Eksberg (S), Anders Brolin (S), Fredrik Risby (Kd) och Ana Alvarez
Björk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stephan Bergman (M), Karin Ljungdahl (C), Karin Reboli (M), Christoffer Andersson (C),
Kathleen Wireklev (M) och Lennart Haglund (C) yrkar bifall till Allians för Tranemos
budgetförslag.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Status
Avslutat
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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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2020-11-23
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§ 131 Taxebilagor 2021 KS/2020:426, KS/2020:186
Kommunfullmäktiges beslut
Antar taxebilaga för Tranemo Kommun 2021.
Antar taxor för Bygg- och miljö 2021.
Taxa för hemtjänst införs först 2021-04-01.

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.

Ärendet
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster
eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla får avgift endast tas ut om det
är särskilt föreskrivet. Kommuner få inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaden
för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). Avgifterna
beräknas med utgångspunkt i de taxor som kommunfullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag
KS §217, 2020-11-02
Tjänsteskrivelse
BU §12, Ordförande presenterar majoritetens budgetförslag
Taxebilaga 2021 – 201001
taxa1
taxa2
taxa3
taxa4
taxa5
taxa6
taxa7
taxa8
taxa9
taxa10
taxa11
Allians för Tranemo Budget 2021-2023

Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.
Tony Hansen (S) föredrar majoritetens budgetförslag.
Lennart Haglund (C) föredrar Allians för Tranemos budgetförslag.
I debatten deltar: Stephan Bergman (M), Tony Hansen (S), Lennart Haglund (C), Anders
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Brolin (S), Rosé Torkelsson (S), Karin Ljungdahl (C), Karin Reboli (M), Christoffer Andersson
(C), Fredrik Risby (Kd), Eva-Karin Haglund (S), Caroline Bergmann (Mp), Jonas Blank (V),
Lena Eksberg (S), Ana Alvarez Björk (L), Jan Hagberg (SD), Robin Kaas (V) och Kathleen
Wireklev (M).

Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Hagberg (SD), Robin Kaas (V), Rosé Torkelsson (S), Eva-Karin Haglund (S), Jonas Blank
(V), Lena Eksberg (S), Anders Brolin (S), Fredrik Risby (Kd) och Ana Alvarez Björk (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tony Hansen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Eksbergs (S) tillägg.
Stephan Bergman (M), Karin Ljungdahl (C), Karin Reboli (M), Christoffer Andersson (C),
Kathleen Wireklev (M) och Lennart Haglund (C) yrkar bifall till Allians för Tranemos
budgetförslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Eksbergs (S) förslag. Förslaget
bifalles.

Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen
Bygg- och miljö Gislaved Kommun

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Taxebilaga 2021 - 201001

Status
Avslutat
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Lena Eksberg (S) ger förslaget att taxa för hemtjänst införs först 2021-04-01.
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Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 132 Finanspolicy KS/2020:536
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar ny finanspolicy för Tranemo Kommunkoncern.

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

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
En revidering är gjord av Finanspolicy för Tranemo Kommunkoncern.

Beslutsunderlag
KS §218, 2020-11-02
Tjänsteskrivelse
Finanspolicy 2020
Finanspolicy för Tranemo Kommunkoncern 2017

Beslutet skickas till
Samtliga sektioner och funktioner
Samtliga kommunala bolag
Hemsidan

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Finanspolicy 2020

Status
Avslutat
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§ 133 Attestreglemente KS/2020:443
Kommunfullmäktiges beslut
•

Attestreglementet godkänns.

Nytt attestreglemente för Tranemo kommun. Reglementet är aktualiserad med hänsyn taget
till gällande lagstiftning och internt ställda krav om korrekt hantering av kommunens
resurser.

Ekonomisk påverkan
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
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.
Detta ärende berör inte barn.

Beslutsunderlag
KS §190, 2020-09-28
AU §129, 2020-09-17
Tjänsteskrivelse
Attestreglemente Tranemo Kommun.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Författningssamlingen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Attestreglemente Tranemo Kommun

Status
Avslutat
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Sammanfattning av ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-11-23

§ 134 Samarbete med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF)
om att utbilda deltidsbrandmän i kombination med ett yrkesprogram
KS/2020:458
Kommunfullmäktiges beslut
Startar ett samarbete med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) om att
utbilda deltidsbrandmän i kombination med ett yrkesprogram.

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
Vid Lärandeutskottet 2020-08-24, § 44 återremitterades ärendet till förvaltningen för att
komplettera med problematisering om målgruppen (är målgruppen i rätt ålder) som syftas
samt hur urval ska ske etc.
Förvaltningen har nu fått svar enligt nedan:
Förfrågan har gått ut till Tranemo gymnasieskola om det finns intresse att starta upp en
räddningstjänstutbildning. Utbildningen riktar sig till gymnasieelever på t.ex.
omvårdnadsprogrammet där kursen räddningstjänstutbildning är valbar.
De elever som ansöker till utbildningen läser totalt i fyra veckor i räddningstjänstens regi.
Man läser två veckor i ÅK2 och två veckor i ÅK 3.
Utbildningen är uppdelad i fyra delkurser som är:
- Räddningstjänstens grunder
- Räddningstjänstens utrustning
- Rökdykning Teori
- Rökdykning praktiskt.
För att få läsa de sista två delkurserna ska eleverna klara ett rullbandstest samt genomgå en
läkarundersökning. Det är ett lagkrav för att få genomföra utbildning i rökdykning.
Efter avslutad utbildning ska eleverna fått en djupare förståelse och kunskap om svensk
räddningstjänst. I det fall eleven blir godkänd på utbildningen finns möjligheten att i
framtiden kunna söka anställning på en RIB-station (Räddningstjänstpersonal i beredskap)
så länge som man uppfyller de kriterier som ställs för att få arbeta som RIB och att det finns
ett behov att anställa på en viss station. I det fall eleven vill läsa vidare till brandman (heltid)
finns ett tvåårigt program som heter Skydd mot olyckor (SMO).
Utbildningen ställer stora krav på eleven såväl fysiskt som psykiskt. Utbildningen leds av
SÄRF´s instruktörer som till vardags arbetar på våra heltidsstationer i förbundet.

Ekonomisk påverkan
Att starta ett samarbete med SÄRF kostar 20 tkr per elev och antalet elever det planeras för
är fem st. Den totala kostnaden blir då 100 tkr. Beloppet är från 2019 års taxa.
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Barnkonventionen
Att läsa till deltidsbrandman görs i åk 2 och 3 på gymnasiet och då fyller eleverna 18
respektive 19 år. Dvs de går in i vuxenlivet så en direkt påverkan på barn kan förvaltningen
inte se i detta beslut. Indirekt får väl sägas att alla oavsett ålder gynnas av att
räddningstjänsten ges bättre förutsättningar till kompetensförsörjning och kan bemanna
verksamheten över tid.
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Beslutsunderlag
KS §199, 2020-11-02
LU §55, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse
Komplettering SÄRF

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Stratsys

Status
Avslutat
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§ 135 Svar på motion om hemmasittare - Kathleen Wireklev (M)
KS/2019:13
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas.

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
Det som motionären efterfrågar 18-12-27 har förvaltningen arbetat med under 2019 och 2020.
Därmed möter förvaltningen upp det som efterfrågas i motionen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och Elevhälsan i Tranemo kommun genomgår en omorganisation och har nya riktlinjer
att arbeta efter. Nya rutiner kring att främja närvaro och förhindra frånvaro har också
arbetats fram. Dessutom kommer ett nyinrättat resursteam jobba mot den grupp som
efterfrågas i den nya organisationen av barn- och elevhälsan.

Ärendet
Kathleen Wireklev (M) har 18-12-27 lämnat en motion angående hemmasittare.
Förvaltningen var i kontakt med Kathleen Wireklev för att ge motionären tillfälle att
utveckla sitt förslag. Kathleen Wireklev påpekade att hon vill uppmärksamma
problematiken kring hemmasittare. Det finns även elever som har någon form av delvis
hemmasittande pga av tex dataspelande. Hon vill som sagt uppmärksamma problematiken
och ser att skolan måste ha en god samverkan med andra aktörer såsom IFO mm för att
kunna ge både elever och familjer stöd. I övrigt inga fler tillägg eller förtydliganden.
I Lärandesektionens systematiska kvalitetsarbete och likväl i samverkan för bästa skola har
det identifierats att det särskilda stödet för de elever med störst behov av stödinsatser inte
varit effektivt nog och haft tillräcklig effekt. Politiken har också efterfrågat en mer central
styrning för att få mer likvärdighet inom elevhälsans insatser. Förvaltningen har lyssnat in
detta och därav har den gamla Elevhälsoplanen reviderats till en ny riktlinje för barn- och
elevhälsoarbetet i Tranemo kommun. Planen ska ge tydligare direktiv om arbetssätt,
arbetsformer och metoder. Likväl har ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för hur vi ska
främja närvaro och förhindra frånvaro arbetats fram. Det som vuxit fram med tiden är att de
riktigt komplexa och svåra fall där ett barn har stora egna behov av stöd i kombination med
att vårdnadshavarna inte riktigt har förmågan att stötta sitt barn lyckas vi inte möta idag.
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Antalet hemmasittare i Tranemo kommun har över åren varit få. Läsåret 19/20 hade vi en
handfull elever som kan räknas in under denna numera vanligen förekommande
benämningen hemmasittare. Företrädesvis ökar problemet med ökad ålder.
Elevhälsans insatser ska vara främst förebyggande och främjande och det är det fokus vi har.
Ibland blir det dock en komplex problematik kring vissa barn och elever som kräver större
insatser tillsammans med andra aktörer och där hoppas vi att PIFFA,
elevhälsoorganisationen med resursteamet och det nya riktlinjerna ska ge effekt framöver.
Det är viktigt att ge den nya organisationen ett förtroende om att de kan lyckas och inte
komma med nya förslag till åtgärder nu igen utan istället utvärdera dessa insatser i juni
2021.

Beslutsunderlag
KS §195, 2020-11-02
LU §51, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse 2020-08-13
Motion
Kommunfullmäktige 2019-02-04

Beslutet skickas till
Kathleen Wireklev (M)
Stratsys
Lärandesektion

Status
Avslutat
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Därmed har förvaltningen sett ett behov av att göra mer för dessa barn och elever. Därav
inrättas nu ett resursteam bestående av en specialpedagog och en socialpedagog som ska
vara de som hjälper skolorna med de komplexaste ärendena typ hemmasittare. Detta i
kombination med att samverkan med andra viktiga aktörer utvecklas. Detta görs nu under
namnet PIFFA tidigare BUS och PIF.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 136 Svar på motion om vilka gymnasieprogram som ska finnas på
Tranemo Gymnasieskola - Kathleen Wireklev (M) KS/2019:14
Kommunfullmäktiges 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.

Reservation
Kathleen Wireklev (M) reserverar sig mot beslutet till förmån sitt egna förslag.
Stephan Bergman (M) och Karin Reboli (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsmotivering
Översyn av programutbudet på Tranemo Gymnasieskola (TG) har gjorts 2012, 2018 och 2020.
2012 var det i samband med den stora skolstrukturutredningen som genomfördes. 2018 var
det i samband med ny resursfördelningsmodell och en ekonomisk anpassning. 2020 var det i
samband med uppdrag om att utreda om ett eventuellt införande av Barn- och
fritidsprogrammet.

Sammanfattning av ärendet
Motionären anser att det är ett lågt söktryck på TG och att detta är en konsekvens av
budgetbesparingar. Även att de program som avvecklats varit negativt för skolan och att det
varit en del i budgetbesparingar. Även att programutbudet är för snävt och att det gör att
eleverna hamnar på fel program. Förvaltningen kan se att det finns omvärldsfaktorer som
bör beaktas i detta. TG påverkades av att nationellt frisök och sedan frisök inom Sjuhärad
genomfördes. Det är också så att gymnasieskolan reformerats och att även det påverkat
gymnasieutbudet. Den omedelbara effekten av frisök var att allt fler elever sökte sig till
Borås. Det har stabiliserat sig och framför allt väljer elever idag som läser på annan ort det
pga av att programmet inte finns på TG. Andelen elever Tranemo som väljer TG är i
jämförelse med riket bra och andelen elever från Svenljunga ligger på en stabilare högre nivå
än för några år sedan. Förvaltningen anser att programutbudet idag är varierat och att det
inte finns elevunderlag till att expandera. Inte heller att näringslivet unisont efterfrågar
några nya utbildningar.

Ärendet
Kathleen Wireklev (M) har 2018-12-27 lämnat en motion angående
Från Kathleen Wireklevs motion:
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Jag föreslår härmed att det utreds:
• vilka program som det finns ett sökunderlag för de kommande tre åren.
• vad företagen i kommunen efterfrågar
• vilka möjligheter vår kommun har att tillgodose framtida behov över lag.

Förvaltningens bedömning är att de programutbud som finns idag ger en bra mix av
högskoleförberedande- och yrkesutbildningar. TG erbjuder idag:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogrammen
Lärlingsutbildningar
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Fyra yrkesprogram och fyra högskoleförberedande program. Introduktionsprogram för de
som ännu inte blivit behöriga och Lärlingsutbildningar integrerat på yrkesprogrammen.
Redan idag är många program små och att kunna hitta elever till en ny utbildning ser vi inte
att det finns underlag för då vi analyserar till vilka program eleverna söker sig till. TG har
idag ett mycket nära och gott samarbete med näringslivet och när dessa meddelar sig lyssnar
vi. Teknikprogrammets överlevnad är ett bevis på detta då detta var föremål för nedläggning
i samband med skolstruktur utredningen 2012.
I Skola-Näringslivsrådet görs gemensamma satsningar på att göra yrken och arbetsplatser
attraktiva. Flera företag i kommunen vittnar om TG som deras största leverantör av
arbetskraft. I högkonjunkturens spår har inte fler utbildningar efterfrågats men däremot fler
elever. I Tranemo kommun ligger en årskull på ca 140 elever. Dessa har möjlighet att välja 18
program fördelar vi dessa jämt över alla program så inser man snabbt att det inte räcker till
för att få fram tillräckligt med sjuksköterskor, lärare, ingenjörer, elektriker, industriarbetare,
programmerare mm. Med befolkningsmålet om 14 000 kommuninvånare i Tranemo 2035
kan det däremot på sikt kanske finnas mer ungdomar och lokal arbetskraft att tillgå i
Tranemo kommun men nuvarande programutbud får anses vara väl avvägt efter dagens
förutsättningar.
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Förvaltningen var i kontakt med Kathleen Wireklev (M) 20-08-14 för att ge motionären
tillfälle att utveckla sitt förslag. Kathleen hade inga tillägg att göra.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
Beslutsunderlag
KS §196, 2020-11-02
LU §52, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse svar på motion
Motion
KF 2019-02-04, § 2
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Förslag till beslut på sammanträdet
Kathleen Wireklev (M) yrkar på att motionen ska antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Wireklevs (M) yrkande och finner att
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Kathleen Wireklev (M)
Lärandesektionen
Stratsys

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 137 Svar på motion om långsiktigt plan för att fler elever skall gå ur
nian med godkända betyg - Moderaterna KS/2019:502
Kommunfullmäktiges 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.

Reservation
Karin Reboli (M) reserverar sig mot beslutet till förmån sitt egna förslag.
Stephan Bergman (M), Kathleen Wireklev (M) och C-gruppen (Lennart Haglund, Christoffer
Andersson, Karin Ljungdahl, Cecilia Valbrant, Torbjörn Edgren, Emelie Romland, Crister
Persson och Fredrik Larsson) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsmotivering
En tydlig plan har tagits fram inom projektet Samverkan för bästa skola tillsammans med
Skolverket för att få fler elever behöriga till gymnasiet.

Sammanfattning av ärendet
Det som motionärerna efterfrågar är precis det som ingått i samverkansprojektet samverkan
för bästa skola tillsammans med Skolverket, Högskolan Väst och Umeå Universitet. Detta
har pågått 2017-2019 och ska nu förverkligas och ge eleverna bättre förutsättningar att nå
behörighet till gymnasiet.

Ärendet
Kathleen Wireklev (M) och Karin Pettersson (M) har 191003 lämnat
Förvaltningen var i kontakt med Kathleen Wireklev 200814 och hon hade inget att tillägga
eller förtydliga och med Karin Petersson 200823 och hon hade inte heller några tillägg eller
förtydliganden.
Tranemo kommun har en 7-9 skola Tranängskolan 7-9 och det är därifrån vi då mäter
utgångsvärdet i grundskolan i Tranemo kommun. Tranäng 7-9 ingick 2017 tillsammans med
huvudmannen en utvecklingsinsats tillsammans med Skolverket. Detta som en direkt åtgärd
efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 som renderade i flera föreläggande och vite.
2019 hade Tranemo kommun en ny regelbunden tillsyn av Skolinspektionen och denna gav
ett par mindre anmärkningar som nu är åtgärdade och skolan har därmed klarat tillsynen
bra mycket bättre denna gång.
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
Skolverkets insats som går under namnet Samverkan för bästa skola (SBS) pågick 2017-2019
och slutredovisades våren 2020. Nu gäller det att hålla i och hålla ut med de insatser som SBS
tog fram i med bla Umeå Universitet och Högskolan Väst. Det som redan skett är att
meritvärdet blivit högre och att fler elever får betyg i alla ämnen. Dock är gruppen obehöriga
till gymnasiet på tok för stor men har ändock förbättrats om än marginellt. Motionärerna
skriver följande i sin motion:

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

Vi yrkar härmed att
• en plan görs över de insatser som krävs för att fler ungdomar ska gå ur 9:an med
godkända betyg.
• en tidsplan görs för hur planen ska implementeras.
• en plan görs för hur dessa insatser ska finansieras.
Allt detta ingår i SBS finns att läsa i den dokumentation som tagits fram under SBS och den
slutrapport som nu godkänts av Skolverket. Därmed får motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
KS §197, 2020-11-02
LU §53, 2020-09-24
Tjänsteskrivelsen 2020-08-13
Motion
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 100 2019-10-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Reboli (M) yrkar på att motionen ska antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Rebolis (M) yrkande och finner att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Karin Petersson (M)
Kathleen Wireklev (M)
Lärandesektionen
Stratsys

Status
Avslutat

Ordförandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 138 Sammanträdestider 2021 KS/2020:401
Kommunfullmäktiges beslut
•

Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021.

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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Ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2021. Vid arbetet med att ta
fram sammanträdestider så har den vertikala dialogen samt förvaltningens förslag på ny
budgetprocess tagits i beaktande.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
KS §203, 2020-11-02
AU §131, 2020-09-24
OU §84, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse
Sammanträdestider 2021

Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtöd

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Sammanträdestider 2021

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 139 Ny förbundsordning för SÄRF KS/2019:483
Kommunfullmäktiges beslut
•

Godkänner komplettering till SÄRF:S förbundsordning.

SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att komplettera
befintlig förbundsordning med bilaga ”Reglemente för medlemsrådet”. ”Reglementet för
medlemsrådet” beskriver att medlemsrådet ska verka för hela förbundet och syftet är att ge
råd till direktionen. Medlemsrådets sammansättning ska bestå av respektive
medlemskommuns kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Medlemsråd ska
genomföras minst en gång på våren och en på hösten.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
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.

Beslutsunderlag
KS §202, 2020-11-02
AU §137, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse
Förbundsordning komplettering med bilaga Medlemsråd.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
SÄRF

Status
Avslutat
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Ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 140 Ej verkställda beslut 2020 kvartal 1 KS/2020:436
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
har lämnats för första kvartalet år 2020.

Beslutsmotivering
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och
kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre
månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa
beslut enligt LSS och SoL

Ärendet
Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och
individrapport över ej verkställda beslut under första kvartalet år 2020 till Inspektionen för
vård och omsorg.
Enligt rapporten finns 1 beslut inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt
LSS som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.

Beslutsunderlag
KS §204, 2020-11-02
OU §100, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse 2020-11-24020-09-04
Ej verkställda beslut: Individrapport år 2020 kvartal 1

Beslutet skickas till
Myndighetsfunktionen
Revisorerna

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 141 Ej verkställda beslut 2020 kvartal 2 KS/2020:437
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
har lämnats för andra kvartalet år 2020.

Beslutsmotivering
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och
kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre
månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa
beslut enligt LSS och SoL

Ärendet
Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och
individrapport över ej verkställda beslut under andra kvartalet år 2020 till Inspektionen för
vård och omsorg.
Enligt rapporten finns 4 beslut inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt
LSS som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.

Beslutsunderlag
KS §205, 2020-11-02
OU §101, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse 2020-09-04
Ej verkställda beslut: Individrapporter år 2020 kvartal 2

Beslutet skickas till
Myndighetsfunktionen
Revisorerna

Status
Avslutat
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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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 142 Valärende - efter Tony Hansen (S) KS/2020:486
Kommunfullmäktiges beslut
•

Entledigar Tony Hansen (S) från och med 2021-01-01 som:

•
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- Kommunstyrelsen ordförande
- Ordförande krisledningsnämnd
- Ordförande överförmyndarnämnd
- Ledamot samverkansnämnd arbetsmarknad
- Ledamot samverkansnämnd personal
- Ledamot samverkansnämnd IT
- Ordförande Tranemo Forum AB
- Ombud Västtrafiks bolagsstämma
- Ombud West Sweden ekonomisk förening, föreningsstämma
- Ombud Entreprenörsregionen
- Ombud Kommuninvest föreningsstämma
- Ombud Kommunassurans Syd AB, bolagsstämma
- Ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
- Ledamot Tranemo sjuk- och understödsfond
- Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond
- Ledamot Edit Anderssons fond
- Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
Utser Anders Brolin (S) från och med 2021-01-01 till:
- Kommunstyrelsen ordförande
- Ordförande krisledningsnämnd
- Ordförande överförmyndarnämnd
- Ledamot samverkansnämnd arbetsmarknad
- Ledamot samverkansnämnd personal
- Ledamot samverkansnämnd IT
- Ordförande Tranemo Forum AB
- Ombud Västtrafiks bolagsstämma
- Ombud West Sweden ekonomisk förening, föreningsstämma
- Ombud Entreprenörsregionen
- Ombud Kommuninvest föreningsstämma
- Ombud Kommunassurans Syd AB, bolagsstämma
- Ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
- Ledamot Tranemo sjuk- och understödsfond
- Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond
- Ledamot Edit Anderssons fond
- Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
Ordförandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
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.

2020-10-02 inkom Tony Hansen (S) med en avsägelse av alla sina politiska uppdrag förutom
ledamot i kommunfullmäktige från och med 2020-12-31.
Tonys samtliga politiska uppdrag är:
- Kommunstyrelsen ordförande, utser KF
- Ordförande allmänna utskottet, utser KS
- Ordförande Budgetutskottet, utser KS
- Ordförande krisledningsnämnd, utser KF
- Ordförande överförmyndarnämnd, utser KF
- Ledamot samverkansnämnd arbetsmarknad, utser KF
- Ledamot samverkansnämnd personal, utser KF
- Ledamot samverkansnämnd IT, utser KF
- Ordförande Tranemo Forum AB, utser KF
- Ombud Västtrafiks bolagsstämma, utser KF
- Ombud West Sweden ekonomisk förening, föreningsstämma, utser KF
- Ombud Entreprenörsregionen, utser KF
- Ombud Kommuninvest föreningsstämma, utser KF
- Ombud Kommunassurans Syd AB, bolagsstämma, utser KF
- Ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, utser KF
- Ledamot kommunfullmäktige, utser KF (länsstyrelsen)
- Ledamot Tranemo sjuk- och understödsfond, utser KF
- Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond, utser KF
- Ledamot Edit Anderssons fond, utser KF
- Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation, utser KF
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36 står det angivet att ”Valberedningen skall lägga
fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med undantag av valen av
fullmäktiges ordförande och två vice ordförande, valberedningen eller fyllnadsval som inte
är ordförandeval”.
Vilket innebär att valberedningen ska i detta ärende lägga fram förslag kommunstyrelsens
ordförande, ordförande krisledningsnämnd, ordförande överförmyndarnämnd samt
ordförande för Tranemo Forum AB.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
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Ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Valärende – Avsägelse från Tony Hansen
Nominering av kommunstyrelseordförande

Förslag till beslut på sammanträdet
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Anders Brolin (S) tackar för förtroendet.

Beslutet skickas till
Valberedning §1, 2020-11-05
Medborgarservice och processtödsfunktionen
HR-funktionen
Hemsidan

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 143 Valärende - Avsägelse från Robert Bertilsson (KD) som ledamot i
bygg- och miljönämnden KS/2020:518
Kommunfullmäktiges beslut
Entledigar Robert Bertilsson (Kd) som ledamot i bygg- och miljönämnden.
Utser Per Simonson (Kd) till ny ledamot i bygg- och miljönämnden.

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
Robert Bertilsson (Kd) har, 2020-10-20 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
KS/2020:518 Valärende – Avsägelse från Robert Bertilsson

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Risby (Kd) ger förslaget att utse Per Simonson (Kd) till ny ledamot i bygg- och
miljönämnden.

Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige på Risbys (Kd) förslag. Förslaget bifalles.

Beslutet skickas till
Gislaved Kommun
Robert Bertilsson (Kd)
Per Simonson (Kd)
HR

Status
Avslutat
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•
•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 144 Valärende - Avsägelse från Robin Marunga som ersättare i
kommunfullmäktige KS/2020:272
Kommunfullmäktiges beslut
Entledigar Robin Marunga (V) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Begär att Länsstyrelsen genomför en ny sammanräkning efter Robin Marunga (V)

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
Robin Marunga (V) har, 2020-10-23 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
KS/2020:272 Avsägelse från Robin Marunga som ersättare i kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
HR
Robin Marunga

Status
Pågående
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•
•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 145 Valärende - Yrkande om entledigande av Christina Yngvesson
KS/2020:573
Kommunfullmäktiges beslut
Avslår yrkandet från Moderaterna om entledigande av ChrisTina Yngvesson
(oberoende (M)) som ersättare i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB).

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
Moderaterna har, 2020-11-06 inkommit med en skrivelse där de yrkar på att entlediga
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) från hennes uppdrag som ersättare i styrelsen för
Tranemo Utvecklings AB (TUAB).

Beslutsunderlag
KS/2020:573 Yrkande av entledigande av ChrisTina Yngvesson

Förslag till beslut på sammanträdet
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) ger förslaget att avslå Moderaternas yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer Moderaternas yrkande mot Yngvessons (oberoende (M)) yrkande och
finner att fullmäktige bifaller Yngvesson (oberoende (M)) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för Moderaternas yrkande
Nej-röst för Yngvessons (oberoende (M)) yrkande

Omröstningsresultat (Närvaro- och omröstningslista 8/2020, omröstning 2)
Med 3 Ja-röster för Moderaternas yrkande mot 4 Nej-röster för Yngvessons (oberoende (M))
yrkande beslutar fullmäktige enligt Yngvessons (oberoende (M)) yrkande.

Beslutet skickas till
TUAB

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Valärende - Avsägelse från Anders Brolin avseende Tranemo
Utvecklings AB KS/2020:546
•
•

Entledigar Anders Brolin (S) som ordförande i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB
(TUAB) från och med 2021-01-01.
Ger fullmäktiges valberedning i uppdrag att bereda ärendet för val av ny ordförande
till styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB).

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
Anders Brolin (S) har, 2020-10-27 inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad
från sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB).

Beslutsunderlag
KS/2020:546 Avsägelse från Anders Brolin avseende TUAB

Beslutet skickas till
TUAB
Medborgarservice- och processtöd
HR

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Kommunfullmäktiges beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 147 Valärende - Val av ledamöter till Demokrati- och
Visionsberedning (DVB) KS/2020:491
Kommunfullmäktiges beslut

•

Utser följande ledamöter till Demokrati- och Visionsberedningen:
-

Brigitte Barenfeld (KD)

-

Ellen Rönnblad (V)

-

Pontus Fridh (MP)

-

Sören Karlsson (C)

-

Niklas Gardevik (M)

-

Anna Letth (SD)

-

Bengt Larsson (S)

-

Johanna Persson (L)

Utser Johanna Persson (L) till beredningsledare och Sören Karlsson (C) till
ställföreträdande beredningsledare.

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
2020-10-12 entledigande kommunfullmäktige samtliga beredningsledamöter i Demokratioch Visionsberedningen (DVB), Tillväxt- och kompetensberedning (TKB) och Trivsel- och
trygghetsberedningen (TTB) på grund av organisationsförändring av
fullmäktigeberedningarna.
Nu ska det väljas ledamöter till ny Demokrati- och Visionsberedning (DVB). Valberedningen
ska även lägga fram förslag på beredningsledare och ställföreträdande beredningsledare.

Ekonomisk påverkan
Beredningsledamöter väljs för resterande tid av mandatperioden. Beredningsledare och
ställföreträdande beredningsledare blir årsarvoderade. De har också rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst och reseersättning.
Beredningsledamöter har rätt till sammanträdesarvode, ersättning för förlorad
arbetsinkomst, inläsningsarvode och reseersättning vid beredningsmöten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

Valberedning §2, 2020-11-05
Tjänsteskrivelse
Nominering av beredningsledamot, KD
Nominering av beredningsledamot, M
Nominering av beredningsledamot, Mp
Nominering av beredningsledamot, V
Nominering av beredningsledamot, C
Nominering av beredningsledamot, S
Nominering av beredningsledamot, SD

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen
HR-funktionen
Hemsidan
Valda ledamöter

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 148 Valärende - Avsägelse från Thomas Elmgren (S) KS/2020:597
•
•
•
•

Entledigar Thomas Elmgren (S) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Begär att Länsstyrelsen genomför en ny sammanräkning efter Thomas Elmgren (S).
Entledigar Thomas Elmgren (S) från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
TranemoBostäder AB.
Förslag på ny ersättare till styrelsens för TranemoBostäder AB ges vid nästa
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
Thomas Elmgren (S) har, 2020-11-18 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i styrelsen för
TranemoBostäder AB.

Beslutsunderlag
KS/2020:597 Avsägelse från Thomas Elmgren (S)

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva-Karin Haglund (S) föreslår att val av ny ersättare i styrelsen tas upp på
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på Haglunds (S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
HR
Thomas Elmgren
TranemoBostäder AB

Status
Pågående
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Justerares sign
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Sekr sign
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Kommunfullmäktiges beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-11-23

§ 149 Tilldelning av beredningsuppdrag - Översiktsplan KS/2020:585
Kommunfullmäktiges beslut
Antar uppdragsbeskrivningen.
Ger Demokrati och visionsberedningen, DVB, i uppdrag att bistå förvaltningen med
att utarbeta förslag på ny översiktsplan.

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 beredningens uppdrag ingår att bistå förvaltningen med att utarbeta förslag på en ny
översiktsplan som ska ersätta den nuvarande. Arbetet ska genomföras med utgångspunkt
från Plan och Bygglagen samt Boverkets ÖP-modell 2.1.
I arbetet ska beredningen i enlighet med Tranemo kommuns arbetsordning för
fullmäktigeberedningar genomföra medborgardialoger och på så sätt skapa en god
förankring med kommunens medborgare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle. Viktigt
är ett brett politiskt förankringsarbete med återkoppling till kommunfullmäktige under hela
processen.
Beredningen ska även säkerställa att översiktsplanen harmonierar med kommunens övriga
strategier, planer och styrdokument av betydelse för arbetet. Beredningen ansvarar därmed
för att värdera och sammanställa vilka av dessa dokument som är av betydelse för
översiktsplanen.
Uppdraget är av speciell karaktär då beredningens arbete kan komma att sträcka sig över
mandattider.

Medverkande tjänstemän
Sakkunnig Tf. chef Samhällsplanering/näringsliv Manda Schillerås. Processekreterare: Anne
Steine.

Vägledningsdebatt
Beredningen avgör i samråd med kommunfullmäktiges presidium.

Överlämnande av uppdrag
Senast 2024-06-30

Överlämningsdebatt
Kommunfullmäktige våren 2024

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Budget exkl. arvoden
30 000: -

Beslutet skickas till
Hemsidan

Status

Ordförandes sign
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Pågående

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 150 Delgivningar KS/2020:35, KS/2020:543, KS/2020:120, KS/2020:586
Kommunfullmäktiges 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.

Visma Addo ID-nummer : 72219abd-37cd-411e-b83b-eb457b9d7eba

Ärendet
Kommunfullmäktige delges följande handlingar;
- Budget och verksamhetsplan 2021-2023 Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst
- Budget och verksamhetsplan 2021-2023 Tolkförmedling Väst
- E-post angående namnbyte av Västra Götalandsregionen
- Senarelagt namnbyte av Västra Götalandsregionen
- Delårsrapport 2020 Tolkförmedling Väst
- Revisorernas bedömning Tolkförmedling Väst
- Delårsrapport 2020 Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst
- Förbundsordning Tolkförmedling Väst
- Uppföljning 3 2020 Nämnd Bygg och Miljö
- Protokoll 20201103 BmGTau §143 Uppföljning 3 (U3)
- Protokoll 20201020 BmGTau Plan för 2022-2024 (Utblick)
- Nämndbeslut Utblick 2022 BmGT
- Minnesanteckningar 2020-11-05
- Protokoll VB 2020-11-05

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 151 Information från kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen.

Ärendet
Kommunfullmäktige får information om följande;
- Kommunstyrelsen har 2020-11-16 fått föredragning från Boråsregionen bland annat
om Boråsregionens Utvecklingsstrategi (BRUS) och regionens utvecklingsstrategi
(RUS)
- Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har haft höstträff med Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
- Kommunstyrelsens presidie har haft möte med Trafikverket där dialog förts bland
annat om 27an, snöröjning väg Tranemo-Sjötofta och grusvägar.

Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen (S) föredrar ärendet och svarar på frågor.

Status
Pågående
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Justerares sign
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Sekr sign
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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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

§ 152 Information från revisorerna
Kommunfullmäktiges 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.
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Ärendet
Information ges om en genomförd granskning av Omsorgssektionen datoranvändning.
Granskningen kommer lyftas till kommunfullmäktige.

Föredragning och debatt
Revisorernas ordförande Bengt Melkersson föredrar ärendet.

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 8/2020
vid kommunfullmäktige 2020-11-23 kl. 16.00

Ledamöter

Omröstning

Omröstning

Omröstning

Omröstning

1

2

3

4

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

Närvaro

1. Tony Hansen (S)

3. Bo Haarala (S)
Leif Gustavsson (S)
4. Rose Torkelsson (S)

5. Göran Björk (S)

6. Lena Eksberg (S)

7. Anders Brolin (S)

8. Tatjana Dujin Peterson (S)

9. Thomas Elmgren (S)
Eija Qvist (S)
10. Mari Kockali (S)
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2. Eva-Karin Haglund (S)

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 8/2020
vid kommunfullmäktige 2020-11-23 kl. 16.00

11. Kerstin Karp Alf (S)

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

J

Avstår

I

J

Avstår

I

J

Avstår

I

J

Avstår

I

J

Avstår

12. Kent-Ove Karlsson (S)

13. Erene Bertilsson (KD)

15. Robin Kaas (V)

16. Jonas Blank (V)

17. Caroline Bergmann (MP)

18. Lennart Haglund (C)

19. Christoffer Andersson (C)

20. Torbjörn Edgren (C)

21. Cecilia Valbrant (C)

22. Fredrik Larsson (C)
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14. Fredrik Risby (KD)
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23. Emelie Romland (C)

I

J

Avstår

I

J

Avstår

I

J

J

I

J

J

I

Avstår

N

I

Avstår

N

I

J

J

I

N

Avstår

I

N

Avstår

I

N

N

I

N

N

24. Crister Persson (C)

25. Karin Reboli (M)

27. ChrisTina Yngvesson
(oberoende (M))
28. Birgitta Olander
(oberoende (M))

29. Kathleen Wireklev (M)

30. Wajdi-Louis Azouri (SD)

31. Jan Hagberg (SD)
§§126-152
32. Evy Erlandsson (SD)

33. Anna Letth (SD)

34. Ivan Letth (SD)
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26. Stephan Bergman (M)
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35. Karin Ljungdahl (C)

I

J

Avstår

I

N

Avstår

I

N

Avstår

11 JA
23 NEJ
2 AVSTÅR

3 JA
4 NEJ
29 AVSTÅR

1 FRÅNV.

1 FRÅNV.

36. Ana Alvarez-Björk (L)
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37. Ulf Thifors (S)
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