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Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams

Tid

16:00 – 19:50

Närvarande

Beslutande
Se närvaro/omröstningslista 9/2020

Övriga närvarande

Sanna Blomgren, processekreterare
Carita Brovall, kommunchef
Tobias Edoff, funktionschef §153
Thomas Tranefors, miljöstrateg §154
Kajsa Montan, funktionschef
Anne Steine, processekreterare
Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare
Veronica Ronnemo, kommunikatör

Paragrafer

§153-§178

Utses att justera

Rosé Torkelsson (S), Wajdi-Louis Azouri (SD)
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§ 153 Vägledningsdebatt - Tillväxtprogram KS/2020:450
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
Samtliga partigrupper har fått ta del av utkast på Tranemo Kommuns tillväxtprogram 2021–
2024.
Vägledningsdebatt genomförs genom att en representant från varje parti yttrar sig kring
utkastet, därefter är det fritt för samtliga ledamöter och ersättare att debattera.

Föredragning och debatt
Funktionschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.
Deltar i debatt: Wajdi-Louis Azouri (SD), Stephan Bergman (M), Lennart Haglund (C), Robin
Kaas (V), Ana Alvarez Björk (L), Caroline Bergmann (Mp), Fredrik Risby (Kd), Anders Brolin
(S), Crister Persson (C), Emelie Romland (C), Jonas Blank (V), Leif Gustavsson (S), Rosé
Torkelsson (S), Eva-Karin Haglund (S) och Tony Hansen (S).
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§ 154 Kommunernas klimatlöften - VGR KS/2020:316
Kommunfullmäktiges beslut
•

Avger klimatlöften 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 20

Ärendet
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Tranemo kommun har skrivit under målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Nu introduceras Klimatlöften som består av 20 konkreta åtgärder där
kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Dessa 20
klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på
bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Klimatlöftena
förklaras och analyseras i separat bifogad analys.

Ekonomisk påverkan
Ev. beslut med ekonomisk påverkan har skett eller kommer ske i andra ärenden och kommer
därför inte redovisas här.

Barnkonventionen
Ett förändrat klimat drabbar främst våra barn och efterföljande generationer. Det är också
dom som kommer betala det finansiellt högsta priset för en återgång likväl som
klimatanpassningar. Ett kraftfullt klimatarbete är kanske det viktigaste vi kan ge våra barn.
Dessa löften vi ger nu kommer ha en positiv konsekvens för barnen.

Beslutsunderlag
KS §227, 2020-11-16
AU §142, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse
Analys av kommunensklimatlöften

Föredragning och debatt
Miljöstrateg Thomas Tranefors föredrar ärendet och svarar på frågor.
Lennart Haglund (C), Tony Hansen (S) och Caroline Bergmann (Mp) deltar i debatt.
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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
2020-12-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Haglund (C) och Tony Hansen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingssektionen

Status
Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Avslutat
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§ 155 Anmälningsärende från Krisledningsnämnd KLN/2020:3
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen.

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 2020-11-19
Protokoll KLN 2020-12-01

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

Status
Pågående
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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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2020-12-14

§ 156 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2020:614,
KS/2020:628, KS/2020:638, KS/2020:643, KS/2020:644
Kommunfullmäktiges beslut

•

Noterar informationen om att medborgarförslag inkommit och av presidiet
remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Noterar informationen om att motioner inkommit och av presidiet remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.

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

Ärendet
Av kommunallagen framgår att ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en motion.
Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om strategi för långsiktigt
sänkta sjuktal.
C-gruppen (Karin Ljungdahl, Emelie Romland, Cecilia Valbrant, Fredrik Larsson, Crister
Persson, Torbjörn Edgren, Christoffer Andersson och Lennart Haglund), Karin Reboli (M)
och Stephan Bergman (M) har lämnat en motion om regler för skolskjuts och andra
eleveresor i grundskolan.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får
väcka ärenden genom medborgarförslag.
Love Andersson och Filippa Lidén har lämnat ett medborgarförslag om hopptornet i
Ambjörnarp.
Karin Rehnström har lämnat ett medborgarförslag om Skolgatan i Uddebo.
Björn-Åke Andersson har lämnat ett medborgarförslag om våtmarksrening.

Beslutsunderlag
KS/2020:614 Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal
KS/2020:628 Medborgarförslag om Skolgatan i Uddebo
KS/2020:638 Medborgarförslag om hopptornet i Ambjörnarp
KS/2020:643 Medborgarförslag om våtmarksrening
KS/2020:644 Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor i grundskolan

Föredragning och debatt
Stephan Bergman (M) och Karin Reboli (M) föredrar sin motion om strategi för långsiktigt
sänkta sjuktal.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
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Stratsys
TPB

Status
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§ 157 Svar på interpellation om Överenskommelsen KS/2020:602
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar kommunstyrelsens ordförande Tony Hansens (S) svar på interpellationen.

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 : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Ärendet
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om arbetet med Överenskommelsen.

Beslutsunderlag
Interpellation om Överenskommelsearbetet
KF 123, 2020-11-21
Svar på interpellation om arbetet med Överenskommelsen

Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen (S) föredrar svaret på interpellationen.
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) deltar i debatt och tackar för svaret.

Status
Avslutat
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§ 158 Svar på interpellation om bidrag till fiberföreningar KS/2020:601
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar kommunstyrelsens ordförande Tony Hansens (S) svar på interpellationen.

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 : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Ärendet
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) har lämnat en interpellation om bidrag till
fiberföreningar.

Beslutsunderlag
Interpellation om bidrag till fiberföreningar
KF §123, 2020-11-23
Svar på interpellation om bidrag till fiberföreningar

Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen (S) föredrar svaret på interpellationen och
deltar i debatt.
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) tackar för svaret och deltar i debatt.
Lennart Haglund (C) deltar i debatt.

Status
Avslutat

Ordförandes sign
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§ 159 Svar på interpellation om hastighetsbegränsning KS/2020:538
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar kommunstyrelsens ordförande Tony Hansens (S) svar på interpellationen.

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 : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Ärendet
Karin Reboli (M) har lämnat en interpellation om hastighetsbegränsning.

Beslutsunderlag
Interpellation om hastighetsbegränsning
KF §123, 2020-11-21
Svar på interpellation om hastighetsbegränsning

Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen (S) föredrar svaret på interpellationen.
Karin Reboli (M) tackar för svaret och deltar i debatt.

Status
Avslutat
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Justerares sign
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§ 160 Svar på interpellation om uppföljning av riktlinjer för
biståndshandläggning KS/2020:539
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar kommunstyrelsens ordförande Tony Hansens (S) svar på interpellationen.

Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

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

Ärendet
Karin Reboli (M) har lämnat en interpellation om uppföljning av riktlinjer för
biståndshandläggning.

Beslutsunderlag
Interpellation om uppföljning av riktlinjer för biståndshandläggning
KF §123, 2020-11-23
Svar på interpellation om uppföljning av riktlinjer

Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen (S) föredrar svaret på interpellationen och
deltar i debatt.
Karin Reboli (M) tackar för svaret och deltar i debatt.
Crister Persson (C) deltar i debatt.

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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§ 161 Svar på motion om strategi för ökat bostadsbyggande i Dalstorp
KS/2019:588
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
Stephan Bergman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.
C-gruppen (Lennart Haglund, Karin Ljungdahl, Christoffer Andersson, Emelie Romland,
Crister Persson, Fredrik Larsson, Torbjörn Edgren, Cecilia Valbrant), Karin Reboli (M),
Wajdi-Louis Azouri (SD) och Jan Hagberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Karin Peterson och Stephan Bergman har 2019-11-28 lämnat en motion angående strategi för
ökat bostadsbyggande i Dalstorp.
Motionärerna anser att det behövs en strategi för att få igång byggandet i Dalstorp eftersom
det är brist på bostäder, särskilt lägenheter. Förvaltningen har idag ett pågående arbete för
att få igång bostadsbyggandet i samband med kommunfullmäktiges mål om 14 000 invånare
år 2035.

Ärendet
Karin Peterson och Stephan Bergman har 2019-11-28 lämnat en motion angående .
Karin och Stephan anser att det behövs en strategi för att få igång byggandet i Dalstorp
eftersom det är brist på bostäder, särskilt lägenheter. Vidare menar motionärerna att privata
entreprenörer behöver bjudas in och att kommunen omgående påbörjar arbete med
detaljplaner i attraktiva lägen. De anser också att det behövs en dialog med Länsstyrelsen för
att verka för sjönära boenden.
Motionärerna yrkar att:
•
•
•

Kommunen tar fram en strategi för ett ökat bostadsbyggande i Dalstorp.
Kommunen bjuder in Dalstorpsborna till dialog kring hur bostadsbyggandet ska öka.
Kommunen arbetar för att underlätta för privata aktörer att börja bygga i Dalstorp.

Förvaltningen var i kontakt med motionärerna 2020-07-01 för tillfälle att utveckla förslaget.
De hade inget ytterligare att tillägga.
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•

•
•
•
•

Politiskt antagen planprioriteringslista sedan juni 2020:
o Två pågående detaljplaner; Radhusvägen Dalstorp 1:132, 1:133 (prioritering 1)
och Tryffelvägen Dalstorp, Skogarp 1:5 (prioritering 2)
o Kommande arbete med detaljplan för flerbostadshus, Bokvägen Dalstorp
1:138 m fl. (prioritering 2)
Framtagande av bostadsförsörjningsprogram, där Dalstorp föreslås som en strategisk
ort (sedan januari 2020, på remiss hösten 2020).
Framtagande av tillväxtprogram, där Dalstorp föreslås som en strategisk ort (sedan
juni 2020).
Ökad dialog med marknaden, mäklare och byggherrar (sedan höst 2019) som
fortsättningsvis ska vara kontinuerlig i förvaltningens pågående arbete
Privata aktörer underlättas att börja bygga i Dalstorp i samband med den dialogen
som startats (inbjudna aktörer till dialog från olika delar av regionen, till exempel
från Ulricehamn)

Kommande arbete i förvaltningen
Förvaltningen har startat processer, utöver ovanstående, för att sätta fart på
bostadsbyggandet genom olika åtgärder som också kommer riktas mer fokus på kommande
år. Nedan listas vad förvaltningen kommer att starta och arbeta vidare med:
•
•
•

Insatser i marknadsföring (har påbörjats), som kommer bli en del av mark- och
exploateringsprocessen inom ramen för bostadsbyggande.
Fortsatt dialog med byggherrar och mäklare
Kommande arbete med en ny kommunomfattande översiktsplan (start 2021) där
dialog förs med Länsstyrelsen, medborgare, näringsliv och många andra aktörer.
o Dalstorpsborna kommer att bjudas in till dialog för möjlighet att påverka och
forma inriktningen för bostadsbyggandet i Dalstorp

Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte ha en påverkan på barn.
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Pågående arbete i förvaltningen
Förvaltningen har ett pågående arbete för att få bostadsbyggandet att öka i Tranemo
kommun i samband med kommunfullmäktiges mål om 14 000 invånare år 2035. Nedan
beskrivs vad förvaltningen arbetar med för att få bostadsbyggandet att öka i Dalstorp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14
Beslutsunderlag
KS §226, 2020-11-16
AU §149, 2020-10-22
Motion om strategi för ökat bostadsbyggande i Dalstorp
Tjänsteskrivelse, svar på motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Stephan Bergman (M) yrkar på att motionen ska antas.

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

Beslutet skickas till
Karin Peterson (M)
Stephan Bergman (M)
Samhällsutvecklingssektionen
Stratsys

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14

§ 162 Svar på motion om daglig verksamhet i privat regi KS/2019:507
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Ärendet
ChrisTina Yngvesson beskriver att Tranemo kommun idag enbart bedriver daglig
verksamhet genom egen verksamhet och motionären vill att kommunen undersöker
möjligheten att utföra den i privat regi. Motionären ser det som en möjlighet att underlätta
för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetsliv på den privata marknaden.
Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson den 3 september för att ge motionären
tillfälle att utveckla sitt förslag. ChrisTina Yngvesson understryker att motionen handlar om
att bereda deltagare på daglig verksamhet möjligheten att ha sin dagliga dagverksamhet i
näringslivet. Den handlar inte om att bereda privata aktörer möjligheten att utföra daglig
verksamhet genom exempelvis LOV, lagen om valfrihet.
Daglig verksamhet i Tranemo kommun
Tranemo kommun, daglig verksamhet, har en inriktning där verksamheten aktivt arbetar för
att deltagarna skall kunna gå från daglig verksamhet till lönebidragsanställning alternativt
om möjligt reguljär anställning inom privata näringslivet. Kommunen arbetar idag i enlighet
med intentionen i motionen, dvs i Trappstegsmodellen vars ursprung hittas i ett ESF-projekt
sedan 2018. Verksamheten arbetar aktivt med näringslivet i att få ut enskilda och ibland en
enhet för sysselsättning på privata företag. Trappstegsmodellen syftar till att skapa
möjligheter till en lönebidragsanställning för den enskilde och bidra till personlig utveckling
för att motverka en inlåsningseffekt inom daglig verksamhet.

Ekonomisk påverkan
Verksamheten erhåller i dagsläget stöd från ESF, inom Trappstegsmodellen, och ifrån
Arbetsförmedlingen gällande exempelvis lönebidragsanställningar. Desto fler som kommer
över till den reguljära arbetsmarknaden desto bättre är det för den kommunala ekonomin
både ur ett verksamhetsperspektiv som samhällsperspektiv, men givetvis kan inte vinsterna
underskattas hos den enskilde som kan uppbära egenförsörjning.
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Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

ChrisTina Yngvesson (M) har den 8 oktober 2019 lämnat motion om daglig verksamhet i
privat regi.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14
Barnkonventionen
Med rätt stöd på vägen från daglig verksamhet och Trappstegsmodellen till en anställning
kan föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar komma vidare i sin karriär på
arbetsmarknaden.
Dessa föräldrar kan ge sina barn en positiv bild av arbetslivet, att det är möjligt att etablera
sig på arbetsmarknaden trots kognitiva funktionsnedsättningar. Detta gagnar hela
familjesituationen där barn får en positiv förebild i sina föräldrar som familjeförsörjare.
Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Beslutsunderlag
KS §230, 2020-11-16
OU §102, 2020-10-22
Motion om Valfrihet för personer inom daglig verksamhet, 2019-10-08.
Tjänsteskrivelse om svar på motion, 2020-09-25.

Beslutet skickas till
Christina Yngvesson
Omsorgssektionen
Stratsys

Status
Avslutat

Ordförandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14

§ 163 Revisorernas bedömning, delårsbokslut 2020 KS/2020:445
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 om delårsbokslut för Tranemo
kommun. Bland beslutsunderlagen saknades revisorernas bedömning, vilken i detta ärende
delges kommunfullmäktige.
Kommunrevisionen delar de bedömningar som angetts i delårsbokslutet:
- att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen med undantag för pensionsredovisningen,
- att balanskravet beräknas uppnås vid årets slut,
- att samtliga tre finansiella mål bedöms uppnås vid årets slut, varför bedömningen är att
målet om god ekonomisk hushållning uppnås.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Påverkar ej barn

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Revisorernas bedömning.
KPMG granskning

Föredragning och debatt
Lennart Haglund (C) och revisorernas ordförande Bengt Melkersson (C) deltar i debatt.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige
Ordförandes 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
2020-12-14
Status

Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14

§ 164 Ändring av benämning av priser och stipendier i Tranemo
kommun KS/2020:393
•
•
•
•
•

Ändrar benämning på kulturstipendium till Kulturpris
Ändrar benämning på ledarstipendium till Pris för föreningsledare
Ändrar benämning på ledarstipendium – unga ledare till Pris för unga föreningsledare
Ändrar benämning på stipendium för motverkande av rasism och
främlingsfientlighet till Pris för motverkande av rasism och främlingsfientlighet
Antar ”kriterier för priser”.

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
Benämningen av olika priser och stipendium har tidigare varit missvisande. Förvaltningen
föreslår därför att ändra benämningar på de priser som kallats för stipendium.

Ärendet
Stipendium brukar delas ut som en form av penninggåva för tex studerande,
forskare, konstnärer och kulturarbetare med flera. Ett stipendium kan enskild söka för
utgifter av något särskilt slag, till exempel studier och resor.
Pris däremot brukar delas ut som erkänsla för något redan skapat eller utfört. Endast
benämningen föreslås ändras. Styrdokumentet, ”Kriterier för priser” är uppdaterat så att
benämningarna är korrekta och samtliga kriterier för respektive pris är samlat i ett
gemensamt dokument. Själva kriterierna för respektive pris förblir oförändrade.

Ekonomisk påverkan
Beslutet har inte någon ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Beslutet har ingen påverkan på barn.

Beslutsunderlag
KS §228, 2020-11-16
AU §144, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse
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Kommunfullmäktiges beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14
Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen
Kommunledningsstaben
Kulturchef
Fritidschef
Författningssamlingen

Status

Ordförandes sign

Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14

§ 165 Familjecentral i Tranemo kommun KS/2014:411
Kommunfullmäktiges beslut
•

Öppnar en familjecentral så snart som möjligt under året 2021.

Beslutsmotivering
Tranemo kommuns fyra övergripande mål stämmer väl överens med att införa en
familjecentralsliknande verksamhet som i ett tidigt skede skulle kunna komma alla
kommunens barn till nytta. Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten. Det
saknas idag en verksamhet där du som förälder kan komma i kontakt med flera olika
professioner i samma lokal för råd och stöd och som samtidigt är en naturlig plats där du
kan utöka ditt sociala nätverk. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för
barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn
verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet. Föräldraskapsstöd är på så sätt
en del i att skapa ett hållbart samhälle. Enligt Länsstyrelsen har samhällsekonomiska
beräkningar gjorts som visar att det är kostnadseffektivt att satsa på föräldrastöd. I Tranemo
kommun vill vi samverka i att skapa en god främjande och förebyggande grund för våra
barn så att de kan växa och utvecklas på bästa sätt. Genom att införa en
familjecentralsliknande verksamhet bidrar vi till att vara en attraktiv arbetsgivare samt en
attraktiv kommun att vilja bosätta sig i.

Sammanfattning av ärendet
I Tranemo kommun ses ett behov av att ha en verksamhet där föräldrar kan söka råd och
stöd samt ges möjlighet utöka sitt sociala nätverk. Genom att öppna en
familjecentralsliknande verksamhet tillgodoses det behovet samt ger barn och föräldrar
bättre förutsättningar att tidigt få rätt stöd genom samverkan av olika professioner och
verksamheter.

Ärendet
Hösten 2020 sammankallade lärandesektionen en ny arbetsgrupp bestående av
representanter från Närhälsan, Regionhälsan, Tranehälsan, lärandesektionen,
omsorgssektionen och servicesektionen med uppdrag att ta fram ett underlag till en
tjänsteskrivelse kring införandet av familjecentral i Tranemo kommun. Utifrån definitionen
av familjecentral som gjorts i Krav- och kvalitetsboken för Västra Götalandsregionen 2021
har arbetsgruppen insett att det vi arbetat fram kommer vara en familjecentralsliknande
verksamhet. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till en så optimal utformning av
familjecentralsliknande verksamhet som möjligt, anpassad just efter Tranemo kommuns
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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.

förutsättningar och behov. Vi har valt att kalla verksamheten för Familjehus. Familjehuset är
inte aktuellt att startas upp i projektform utan ska implementeras och ingå i den ordinarie
verksamheten. En öppenförskola för barn 0-6 år och deras föräldrar är basen i Familjehuset
och fylls sedan på med andra professioner från socialtjänst, barnhälsovård och
barnmorskemottagning vissa dagar i veckan. Målsättningen är att i etapper utöka
öppettiderna och att 2023 ha öppet måndag-fredag 09:00 -15:00 med förskolelärare och
socionom på plats all öppen tid. En ändamålsenlig lokal finns i anslutning till Närhälsan.
Utifrån att kommunen är vidsträckt finns tankar om att så småningom ha en ambulerande
verksamhet på fler orter för att möta behoven hos de invånare som inte bor i centralorten.
Familjehuset är en plats för samverkan och en väg in till en samlad kompetens. Att förbättra
samverkan mellan förskola, socialtjänst, Närhälsa och Tranehälsa underlättar och
effektiviserar att rätt stöd kommer barnet och dess nätverk till del så tidigt som möjligt. På
lång sikt kan det förbättra förutsättningarna för alla unga att gå ut grundskolan med
fullständiga betyg. Vilket leder till minskad risk för utanförskap och lidande för den enskilda
samt minskade kostnader för samhället. Vi tror på att i familjehuset även erbjuda stöd ex. i
form av föreläsningar eller grupper till föräldrar som har barn upp till 18 år. På det viset
finns en gemensam utgångspunkt, bättre samordning och en röd tråd i det föräldrastöd som
finns i kommunen.

Ekonomisk påverkan
Att starta familjehuset kommer att ha en ekonomisk påverkan. Dels i uppstarten med
omställning av lokaler, både inne- och utemiljö samt inköp av inventarier. Personalkostnad
för förskolelärare/samordnare tillkommer.
De socionomer som kommer arbeta i familjehuset tas ur befintlig budget. Närhälsan,
Tranehälsan och Regionhälsan bidrar med den arbetstid de lägger i familjehuset.
Under implementeringsperioden kommer personalkostnad för förskolelärare/samordnare
vara:
2021: 350 000 SEK
2022: 1 050 000 SEK
2023: 1 400 000 SEK (fortsatt löpande med löneförändring och driftkostnader)
Driftkostnader: Ej specificerade.
Omställning av lokaler: 750 000 SEK
Inventarier familjehus: 300 000 SEK
Kontor och personalrum: 100 000 SEK

Barnkonventionen
Forskning visar att en liten insats till många kan ha större förebyggande effekt än stora
insatser till få. Forskning visar också att för barns utveckling är familjemiljön, föräldrarna
och andra vuxna i deras närhet den i särklass mest avgörande faktorn för barns utveckling
och hälsa. För att vi ska kunna ha barnet i fokus och ge rätt stöd till de vuxna i deras närhet
så behöver vi lyssna på deras funderingar och frågor samt guida dem rätt. När barns behov,
utveckling och rättigheter blir tillgodosedda får vi trygga och välmående barn.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14
Beslutsunderlag
KS §229, 2020-11-16
LU §63, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse
Bilaga: Förslag till familjecentralsliknande verksamhet – Tranemo kommuns Familjehus
2020-09-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Rosé Torkelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen, Thomas Åhman
Ekonomifunktionen

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14

§ 166 Förändring i förvaltningsorganisationen KS/2020:507
Kommunfullmäktiges beslut

•

Upplöser Tekniska sektionen och Samhällsutvecklingssektionen från och med 1
januari 2021.
Inrättar en ny sektion vid namn Samhällssektionen från och med 1 januari 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.

Sammanfattning av ärendet
För att möta upp vision och strategisk plan samt kommunfullmäktiges fyra prioriterade mål
föreslår förvaltningen en förändring i förvaltningsorganisationen. Förändringen innebär att
två sektioner upphör, Samhällsutvecklingssektionen och Tekniska sektionen, istället inrättas
en ny sektion – Samhällssektionen. Förändringen kommer att ge förutsättningar för att
kunna arbeta på ett processorienterat sätt med portföljstyrning från strategisk planering till
genomförande i samhällsfrågor.

Ärendet
Bakgrund
2011 förändrade Tranemo kommun sin struktur för politisk ledning och styrning. Såväl
facknämnder som fackförvaltningar avskaffades med syftet att kommunens medel skulle
nyttjas på ett effektivt sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Med en förvaltning ville
kommunfullmäktige säkerställa att arbetet planerades och genomfördes mål- och
resultatinriktat. Förvaltningen organiserades i fem sektioner.
Över tid har förvaltningsorganisationen gjort vissa justeringar av organisationen men
bibehållit fem sektioner. Ambitionen har varit att arbeta utifrån helhetssyn från strategisk
planering till genomförande. Under 2020 ser vi att förvaltningen haft svårigheter att fokusera
ett processorienterat arbetssätt i vissa delar som rör kommunens grunduppdrag. Trösklar
mellan sektioner har ibland inneburit fortsatt stuprörstänk och därmed svårigheter att lyckas
binda samman långsiktig planering med genomförande för att nå bästa resultat. Ny Vision
och strategisk plan för Tranemo kommun samt nya övergripande mål som besluts av
Kommunfullmäktige ställer andra krav. I den lilla kommunen finns därför anledning att
ifrågasätta om helhetssynen kan uppnås effektivare genom förvaltningens förslag att gå från
fem sektioner till fyra sektioner.
Mål med nya sektion
Samhällssektionen ska skapa förutsättningar för kommunen att nå en långsiktig tillväxt i
enighet med Tranemo kommuns Vision och strategiska plan. Sektionen ska arbeta med ett
särskilt fokus att binda samman strategisk planering med genomförande för en hållbar
samhällsutveckling som stödjer kommunens tillväxtmål 2035.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

27

Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

•

Syfte
Syftet är att arbeta fram en processorienterad modell för samhällsutvecklingsprocessen där
strategisk planering och förverkligande av planer hänger samman hela vägen. Fokus på
helhetssyn och uppdrag att minimera risken för stuprör i kommunens samhällsuppdrag.
Struktur och organisation utformas som både stödjer det vardagliga arbetet samtidigt som
det horisontella arbetssättet får genomslag i praktiken. Avsikten är att ge utrymme och
handlingskraft till agil förmåga när organisationsform och samverkan förändras.
Innehåll i den nya sektionen
Verksamheter som ska ingå i Samhällssektionen är samhällsutveckling (som behöver
inkludera mark- och exploatering och kopplingen till plansamverkan vi har med Gislaveds
kommun), bibliotek, kultur och fritid, kost, fastighet och infrastruktur. Exakt hur sektionen
organiseras får arbetas fram tillsammans med sektionschef för den nya sektionen.
Tidsplan
Från juni till mitten på september har det skett en konkretisering av
organisationsförändringen kring mål, syfte, struktur och uppdrag. Medarbetares delaktighet
har varit hög. I mitten på september startade den fackliga samverkan och förhandlingen
inför en ny organisation. Från oktober till december pågår den politiska processen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. Förvaltningen kommer att ha en sektionschef
mindre, men det kommer istället att behövas resurser i den nya sektionen som resulterar i att
den ekonomiska påverkan uteblir.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn.

Beslutsunderlag
KS §231, 2020-11-16
AU §145, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till
Samtliga sektioner

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14

§ 167 Revidering av förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund KS/2020:480
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställer revidering av Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

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

Ärendet
Tranemo kommun är en av medlemskommunerna i Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund. Direktionen antog revidering av förbundsordningen 2020-09-18, § 51.
Därefter ska medlemskommunernas kommunfullmäktige fastställa densamma och meddela
förbundet senast 2020-12-20.
Följande punkter i förbundsordningen har lagts till och/eller fått tillägg.
§ 5 Organisation – tillägg
§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny
§ 7 Revisorer – ändring
§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans – ny
§ 11 Förbundskansli – Ny
§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning – ändring
§ 23 Arkivbildning

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet medför ingen direkt påverkan på barn.

Beslutsunderlag
KS §233, 2020-11-16
AU §153, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag BR 2020-09-18 § 51 Revidering av förbundsordning
Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen
Boråsregionen (info@borasregionen.se)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14
Status
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Avslutat
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Kommunfullmäktige
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§ 168 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2019
KS/2020:410
•

•

Noterar revisionsberättelser och revisionsrapport för Stiftelserna Lindgren,
Brunkeparkens fond, Gunnar Johansson, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social
samfond och Samfond inom skolan.
Beviljar styrelserna för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johansson, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan
ansvarsfrihet för 2019.

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

Jäv
Tony Hansen (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Föreligger revisionsrapport 2018 för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan.
Revisionsbyrån KPMG har som ett led i bokslutsgranskningen genomfört granskning av de
stiftelser som kommunen förvaltar. Syftet med granskningen är att undersöka huruvida
rättvisande redovisning föreligger för räkenskapsåret 2019.
Stiftelserna i Tranemo kommun har granskats genom en genomgång av årsbokslut.
Granskning har skett mot bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen
omfattar de stiftelser vars tillgångar understiger 10 gånger det för 2019 gällande basbeloppet
(46 500 kr). Stiftelser med en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan
ordning.
KPMG bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 2019 i allt
väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning. De bedömer att den interna
kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Kommunfullmäktiges beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-14
Beslutsunderlag
KS §234, 2020-11-16
AU §152, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2019
Granskningsrapport stiftelser
Revisionsberättelser stiftelserna 2019

Beslutet skickas till
Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

Ekonomifunktionen

Status
Avslutat
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§ 169 Valärende - Avsägelse från Fredrik Larsson (C) som ersättare i
kommunstyrelsen KS/2020:610
Förslag till beslut
Entledigar Fredrik Larsson (C) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Utser Christoffer Andersson (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

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

Ärendet
Fredrik Larsson (C) har, 2020-11-23 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
KS/2020:610 Avsägelse från Fredrik Larsson som ersättare i kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Haglund (C) föreslår Christoffer Andersson (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

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

Beslutet skickas till
HR-funktionen
Christoffer Andersson (C)
Fredrik Larsson (C)
Hemsidan
Medborgarservice- och processtöd

Status
Avslutat
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Sekr sign
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§ 170 Valärende - Val av ersättare efter Thomas Elmgren (S)
KS/2020:597
Kommunfullmäktiges beslut
Noterar informationen.
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.
Länsstyrelsen har efter sammanräkning, utsett Eija Qvist (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige, från och med 23 november 2020 till 14 oktober 2022.
Länsstyrelsen har också efter sammanräkning utsett Jan-Erik Svenningsson (S) som ny
ersättare i kommunfullmäktige i Tranemo, från och med 23 november till och med 14
oktober 2022.

Beslutsunderlag
KS/2020:597 Avsägelse från Thomas Elmgren (S)
KF §148, 2020-11-23
Beslut från länsstyrelsen

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
Thomas Elmgren
TranemoBostäder AB

Status
Avslutat
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§ 171 Valärende - Avsägelse från Robin Marunga KS/2020:272
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 : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

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.
Länsstyrelsen har efter sammanräkning, utsett Anette Blank (V) till ny ersättare i
kommunfullmäktige, från och med 23 november till och med 14 oktober 2022.

Beslutsunderlag
KF §144, 2020-11-23
Beslut från länsstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 172 Valärende - Avsägelse från Tony Hansen (S) som ledamot i
kommunfullmäktige KS/2020:627
Kommunfullmäktiges beslut
Entledigar Tony Hansen (S) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Begär att Länsstyrelsen genomför en ny sammanräkning efter Tony Hansen (S).

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
Tony Hansen (S) har, 2020-11-30 inkommit med en skrivelse där han begär om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
KS/2020:627 Avsägelse från Tony Hansen (S)

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen

Status
Pågående
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§ 173 Valärende - Val av ordförande till styrelsen för Tranemo
Utvecklings AB (TUAB) KS/2020:546
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Utser Fredrik Risby (Kd) till ny ordförande för Tranemo Utvecklings AB (TUAB) från
och med 2021-01-01.

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
2020-10-27 inkom Anders Brolin (S) med en avsägelse för sitt uppdrag som ordförande i
styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB) från och med årsskiftet 2020/2021.
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 på ny ordförande i
styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB).

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Valberedning §4, 2020-11-30
Tjänsteskrivelse
Avsägelse från Anders Brolin avseende TUAB
Ordförande förslag till TUAB
KF §146, 2020-11-23

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödfunktionen
Fredrik Risby (Kd)
TUAB
Hemsidan
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Slutinstans
KF

Status
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Avslutat
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§ 174 Valärende - Val av ny ledamot och ersättare till styrelsen för
Tranemo Utvecklings AB KS/2020:619
Kommunfullmäktiges beslut

•

Utser Gunilla Blomgren (L) till ny ledamot i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB
(TUAB) från och med 2021-01-01.
Utser Joakim Ståhl (S) till ny ersättare i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB
(TUAB) från och med 2021-01-01.

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
Anders Brolin (S) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för
Tranemo Utvecklings AB (TUAB) från årsskiftet 2020/2021.
Fullmäktige har beslutat att ledamot Fredrik Risby (Kd) blir ny ordförande i styrelsen vid
årsskiftet 2020/2021.
En skrivelse har inkommit från majoriteten, 2020-11-30 där nuvarande ersättare Gunilla
Blomgren (L) nomineras till ny ledamot och Joakim Ståhl (S) till ny ersättare i styrelsen.

Beslutsunderlag
KS/2020:619 Nomineringar TUAB

Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtöd
Hemsidan
TUAB
Fredrik Risby (Kd)
Joakim Ståhl (S)

Status
Avslutat
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§ 175 Delgivningar 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.
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Ärendet
Kommunfullmäktige delges följande;
- Valberedningens protokoll 2020-11-30

Status
Avslutat
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§ 176 Information från kommunstyrelsen
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
Kommunfullmäktige får information om följande;
- Allmänna utskottet har deltagit i ett digitalt företagsbesök.

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

Status
Avslutat
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§ 177 Information om utdelning av kulturstipendie, Unga Ledare och
ledarstipende, medborgarpris samt uppvaktning av 25års tjänst på
Tranemo Kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Noterar informationen.

Ärendet
I anslutning till dagens sammanträde meddelar kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen
(S) årets kulturstipendiat, ledarstipendiat samt stipendiater för unga Ledare.
Tranemo Kommuns kulturstipendie 2020 tilldelas;
Föreningen Centralen
Beslutsmotivering
Stipendiaterna har genom ett medborgarförslag gestaltat demokratin i Tranemo Kommun och visat
genom ideella krafter kan bidra till kommunens utveckling. I över fem år har dem drivit en vision i
samarbete med kommunen och näringslivet. Med stort engagemang har de bidragit till att förverkliga
en dröm att bygga ett bibliotek och en mötesplats för hela kommunen alldeles intill Tranemosjön,
Centralen.
Tranemo Kommuns ledarstipendie 2020 tilldelas;
Susanne Lagerstedt Johansson, Tranemo Innebandyklubb
Edit Wilson Tranemo Cykelsällskap
Beslutsmotivering Edit Wilson
För sitt engagemang i barn- och ungdomsgruppen på tisdagar. Alltid positiv, förberedd och nogsam
att alla kan delta efter sin egen förmåga. Deltagarantalet har drastiskt ökat under året dels pga Edits
ledaregenskaper men också den positiva känsla vi deltagare får av att vara en del av gemenskapen. Edit
har fantastisk hjälp av Micael, Diana och Stefan. Ledargänget håller tillsammans spännande,
utmanande, lärorika och framför allt roliga och varierande träningar, MTB. Edits engagemang gör att
vi alla ser fram emot nästa säsong.
Beslutsmotivering Susanne Lagerstedt Johansson
Sussie har på ett föredömligt vis drivit på innebandyn för tjejer i föreningen. Hon finns där med båda
kramar och ramar. Hon skapa glädje och lagkänsla trots spridda åldrar och får alla att känna sig
välkomna. Hon ser alla tjejer och låter dom vara med och bestämma, oavsett ålder. Min dotter och
hennes vänner i laget pratar alltid gott om henne och som förälder känner jag trygghet då jag vet att
Sussie jobbar hårt för att alla ska trivas. Med en självklarhet välkomnar hon alla och skapar en
Ordförandes 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
2020-12-14
gemenskap. Sussie är väl värd att uppmärksammas. Hon sprider glädje i laget och ser alla utan att
favorisera eller låta någon hamna utanför. Sussie förtjänar detta stipendie för sitt fantastiska
ledarskap.

Beslutsmotivering Felicia Bekamp
Felicia 12 år har trots sin unga ålder redan nått graden inom karaten då man får vara instruktör. Hon
har på ett fördömligt sätt agerat ledare och instruktör för Tranemo Kuniba kai och har haft god hand
med de avancerade barngrupperna. Med sitt lugna och mogna ledarskap har hon vunnit barnens
förtroende. Felicias idrottsliga prestationer har gjort att hon blivit en förebild för barnen, hon har
figurerat i de lokala tidningarna som skrivit om hennes framgångar vid flertalet tillfällen under det
gångna året. 3 guld, 6 silver och 2 brons på 8 tävlingar under 2019. Vinnare av RM (Stil-SM Shito
ryu) i Kata 2018 och silver 2019. Under 2020 har hon på grund av COVID19 ) endast kunnat delta i
e-tävlingar på internationell nivå där hon tagit 1 guld och 1 silver i kata samt 1 brons i kobudo. Felicia
är värd att uppmärksammas då vi behöver fler unga ledare som goda förebilder för våra barn och
ungdomar.
Beslutsmotivering Annie Johansson/Moa Lagerkvist
Annie är en 19 årig tjej med stort engagemang i Tranemo GF. Hon började som hjälpledare redan som
10 åring, hösten 2011 och har fortsatt sedan dess. Nu är hon huvudledare för tredje året. I år är hon
ledare i Trupp 6 med gymnaster födda 2004–2008. Utöver det är hon hjälpledare i tre andra trupper:
Trupp 4, Trupp 7 och Trupp 8. Annie visade tidigt ett intresse och engagemang i föreningen, inte bara
i de grupper hon är hjälpledare och ledare i utan även i föreningen i stort. Hon ställer ofta upp och
hjälper till även i andra grupper om det behövs. I flera år har Annie spenderat otaliga timmar i hallen
varje vecka. Annie har också alltid varit engagerad och ställt upp på föreningens arrangemang, såsom
tävlingar och uppvisningar.
I anslutning till dagens sammanträde meddelar kommunfullmäktiges vice ordförande, Karin
Ljungdahl (C), att Tranemo kommuns medborgarpris med inriktning Folkhälsa tilldelas
Tranemo Bouleklubb.
Beslutsmotivering
Under ett år där våra liv påverkas av restriktioner till följd av Coronapandemin spelar insatser som
bidrar till ökad aktivitet och social samvaro extra stor roll. För ett ideellt engagemang i en förening
som är öppen för alla åldrar men som i år framförallt spelat en stor och viktig roll för våra äldre
invånare i kommunen tilldelas Tranemo bouleklubb årets medborgarpris. Föreningen har bidragit till
social gemenskap och ett aktivt liv vilket stämmer väl inpå årets tema folkhälsa.
Uppvaktning 25års anställning eller politiskt uppdrag i Tranemo Kommun;
Följande medarbetar uppvaktas:
Ordförandes sign
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Tranemo Kommuns Stipendie för Unga Ledare 2020 tilldelas;
Felicia Bekamp, Tranemo Kunibai Kai Karate
Annie Johansson/Moa Lagerkvist, Tranemo Gymnastikförening
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Anders Karlsson
Annika Wallin
Katarina Hellberg
Katarina Sandin
Kent Haglund
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§ 178 God Jul
Kommunfullmäktiges ordförande tackar ledamöter och ersättare i fullmäktige för det
gångna året.
Ordförande tackar även förvaltningen samt riktar ett speciellt tack till alla på processtöd för
deras insatts som möjliggjort digitala sammanträden.
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Slutligen önskar ordförande alla en riktigt God Jul.
Vice ordförande Karin Ljungdahl (C) vill på fullmäktiges vägnar tacka ordförande för det
gångna året och önska en God Jul.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 9/2020
vid kommunfullmäktige 2020-12-14 kl. 16.00

Ledamöter

Närvaro

Omröstning

Omröstning

Omröstning

Omröstning

1

2

3

4

1. Tony Hansen (S)
§§ 153-167

I

§§ 169-178
2. Eva-Karin Haglund (S)

3. Bo Haarala (S)
I
4. Rose Torkelsson (S)
I
5. Göran Björk (S)
I
6. Lena Eksberg (S)
I
7. Anders Brolin (S)
I
8. Tatjana Dujin Peterson (S)
I
9. Mari Kockali (S)
I
10. Kerstin Karp Alf (S)
I
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I
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11. Kent-Ove Karlsson (S)

I

12. Eija Qvist (S)
I
13. Erene Bertilsson (KD)
I
14. Fredrik Risby (KD)

15. Robin Kaas (V)
I
16. Jonas Blank (V)
I
17. Caroline Bergmann (MP)
I
18. Lennart Haglund (C)
I
19. Christoffer Andersson (C)
I
20. Torbjörn Edgren (C)
I
21. Cecilia Valbrant (C)
I
22. Fredrik Larsson (C)
§§154-178
Marianne Andersson (C)
§153

I

Visma Addo ID-nummer : bc82fba7-5a47-407e-8dfc-ffe956bc2b91

I

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 9/2020
vid kommunfullmäktige 2020-12-14 kl. 16.00

23. Emelie Romland (C)
I
24. Crister Persson (C)
I
25. Karin Reboli (M)
I
26. Stephan Bergman (M)

27. ChrisTina Yngvesson
(oberoende (M))

I

28. Birgitta Olander
(oberoende (M))

I

29. Kathleen Wireklev (M)
I
30. Wajdi-Louis Azouri (SD)
I
31. Jan Hagberg (SD)
I
32. Evy Erlandsson (SD)
I
33. Anna Letth (SD)
I
34. Ivan Letth (SD)
I
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35. Karin Ljungdahl (C)
I
36. Ana Alvarez-Björk (L)
I
37. Ulf Thifors (S)
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