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§ 244 Policy och riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd
KS/2020:570
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd

•

Antar Policy för informationssäkerhet och dataskydd

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
Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet
samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad
arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn,
slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra
arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Information är en viktig tillgång för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala
bolagen och är av betydande värde för de vi är till för. För att trygga
informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska kommunen bedriva
ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete som bygger på
etablerade standarder.
Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet
samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad
arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn,
slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra
arbetet.
Policyn och riktlinjerna har arbetats fram i samverkan med Tranemo kommun. Detta har
varit naturligt då en del av informationssäkerhet omfattar IT-säkerhet och kommunerna har
en etablerad IT-samverkan sedan 2010. Likaså har kommunerna en etablerad samverkan
kring informationssäkerhet och dataskydd sedan 2016.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Ärendet

För att trygga informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska
kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och
dataskyddsarbete som bygger på etablerade standarder.
Målet är att upprätthålla rätt nivå på skydd av informationstillgångarna avseende
tillgänglighet (att information är åtkomlig för behörig person vid rätt tillfälle), riktighet (att
information är tillförlitlig, korrekt och fullständig) och konfidentialitet (att information
skyddas för obehörig insyn).
Dataskyddsarbetets mål, utöver vad som gäller för informationssäkerhet, är att de
personuppgifter som kommunen hanterar ska behandlas i enlighet med de grundläggande
dataskyddsprinciperna i dataskyddsförordningen och i enlighet med övriga
dataskyddsregler. Informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet samordnas då ett gott
informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för att följa dataskyddslagstiftningen.
Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målen för arbetet
samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna konkretiserar vad
arbetet innebär, pekar ut delmål att arbeta mot för att nå de övergripande målen i policyn,
slår fast principer för arbetet samt pekar ut ytterligare roller och ansvar för att genomföra
arbetet.
I med att samhället har gått från att vara ett produktionssamhälle till att vara ett
informationssamhälle har informationens värde och betydelse för verksamheterna ökat
markant. Brister i hantering av information leder till ett försämrat förtroende för tjänster och
bakomliggande aktörer. Allvarliga och upprepade störningar kan leda till förtroendekriser,
som också kan sprida sig till fler aktörer och tjänster och även till andra sektorer. Exempelvis
kan ett försämrat förtroende för en kommunal verksamhet smitta av sig till andra
kommunala verksamheter.
Genom god informationssäkerhet i samhället kan man främja:
• samhällets effektivitet och kvalitet i informationshantering
• näringslivets lönsamhet och tillväxt
• samhällets brottsbekämpning och beredskap mot allvarliga störningar och kriser
• medborgares fri- och rättigheter samt personliga integritet
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Information är en viktig tillgång för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala
bolagen och är av betydande värde för de vi är till för. Kommunens informationstillgångar
består av all information som finns hos kommunen, inkommer till kommunen eller som
upprättas av kommunen, oavsett var den förvaras och om den är digital, pappersbunden
eller muntlig. En del av vår information består av personuppgifter.
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•

medborgares och verksamheters förtroende för informationshantering och IT-system

En del av skyddet för information kopplar till IT-säkerhet. Ulricehamn och Tranemo
kommun har sedan den 1 augusti 2010 haft en etablerad IT-samverkan. I
samverkansorganisationen finns sedan 2016 gruppen ISG, informationssäkerhetsgruppen,
som arbetar med informationssäkerhet. Från 2019 utökades gruppens ansvar till att även
omfatta dataskydd. ISG tillsammans med kanslifunktionerna i respektive kommun har
arbetat fram föreslagen policy och riktlinje. Underlagen har även skickats på remiss till
kommunernas dataskyddsombud på Boråsregionen för att säkerställa att dataskydd haneters
på ett korrekt sätt.
I takt med utvecklingen och transformationen i samhället ser vi att det är informationen och
hanteringen av informationen som ska skyddas. Tekniken och arbetssätten förändras allt
oftare, därav att policy och riktlinjer ska vara teknikoberoende. Verksamheterna ansvarar för
att utforma guider och rutiner kopplade till arbetssätt och teknik för att säkerställa att policy
och riktlinjer efterlevs.

Ekonomisk påverkan
Policyn och riktlinjen får inga direkta ekonomiska konsekvenser. Arbete med
informationssäkerhet och dataskydd sker även idag men utan tydlig styrning och gemensam
ambitionsnivå. Genom att anta styrande dokument kommer arbetet samordnas och
förtydligas i kommunen. Målet är att det bidrar till effektivare och mer säkra arbetssätt som
förebygger kostsamma informations- och dataskyddsincidenter. Det ska även skapa trygghet
så väl inom som utom kommunen i informationshanteringsprocesserna.

Barnkonventionen
Kommunen hanterar stora mängder information och personuppgifter, en stor del av
informationen rör barn direkt eller indirekt. Genom ett väldefinierat och strukturerat arbete
med informationssäkerhet och dataskydd kan förtroendet mellan barn och kommunen
bibehållas och förstärkas. Information rörande barn har ofta ett extra starkt skydd och genom
rätt arbetssätt kan vi upprätthålla rätt och nödvändigt skydd för uppgifter som rör barn.
Detta kan i sin tur leda till att vi på ett bättre och effektivare sätt kan ta tillvara barns
rättigheter i samhället.
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Då informationssäkerhet och dataskydd både är omfattande och komplext är det viktigt att
kommunens arbete bedrivs utifrån etablerade standarder. Policyn och riktlinjerna är
utarbetade från standarden SS-ISO/IEC 27000.
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Beslutsunderlag
AU §160, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
Policy för informationssäkerhet och dataskydd
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd

Föredragning och debatt
Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

IT-strateg Jenny Hulander föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samtliga sektioner

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Policy för informationssäkerhet och dataskydd
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd

Slutinstans
Kommunfullmäktige är slutinstans för policyn.
Kommunstyrelsen är slutinstans för riktlinjerna.

Status
Kommunfullmäktige
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§ 245 Verksamhetschef Elevhälsans medicinska insats (EMI)
KS/2020:552
Kommunstyrelsens beslut
Utser Marit Ekstener till Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats

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
4 kap. 2 § HSL Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som
svarar för verksamheten (verksamhetschef).
Den av vårdgivaren (KF) utsedda nämnden (KS) utser verksamhetschefen.
Observera att detta inte handlar om ”delegation”, det vill säga om en rad eller spalt som tas
in i delegationsordningen, genom vilken en icke namngiven befattningshavare får delegation
att fatta vissa beslut som sedan anmäls tillbaka till nämnden. Utan nämndens beslut att utse
en verksamhetschef är ett personligt förordnande för en viss namngiven person att ta över
hela ansvaret som verksamhetschef.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Åhman av KS utsedd skolchef är idag även Verksamhetschef för Elevhälsans
medicinska insats. När den nya organisationen inom Lärandesektionen startade 1 augusti
tillkom en ny roll, Barn- och Elevhälsochef som Marit Ekstener tillträdde. Sett till
ansvarsområde och tänkt kompetens för rollen ska Verksamhetschef för Elevhälsans
medicinska insats bäras av Barn- och Elevhälsochefen om denne kan anses lämplig.

Ärendet
I nämndsbeslutet att utse verksamhetschef måste, förutom en dokumentation av alla
arbetsuppgifter som vårdgivaren lägger på verksamhetschefen, även finnas en motivering
avseende varför den föreslagna personen innehar den lämplighet som krävs för uppdraget.
Verksamhetschefens ansvar och arbetsuppgifter
Systematiskt kvalitetsarbete
• Att känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön för hälso-och
sjukvårdsväsendet respektive utbildningsväsendet som berör medicinsk/psykologisk
elevhälsa
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•
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• Att se till att det finns ett ledningssystem för verksamheten
• Att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och
förbättra verksamheten
• Att varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse
• Att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse

Löpande verksamhet
• Att ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att den fungerar på
ett tillfredsställande sätt
• Att se till att den medicinska/psykologiska insatsen tillgodoser kraven på hög
patientsäkerhet och god vård
• Att ansvara för att det finns de direktiv, instruktioner och rutiner som den löpande
verksamheten kräver
• Att ansvara för att den medicinska/psykologiska elevhälsan har de lokaler, den utrustning
och de resurser som behövs för att god vård ska kunna ges
• Att ansvara för att egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd utövas
• Att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever och
vårdnadshavare, personal, andra myndigheter, föreningar, organisationer och intressenter
• Att ta emot rapporter om avvikelser i enlighet med 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen från
verksamhetens personal
• Att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra
vårdskada (avvikelse)
• Att vidta nödvändiga omedelbara och andra åtgärder i anledning av en avvikelse
• Att vid behov göra anmälan enligt Lex Maria
• Att i ett dokument analysera och sammanställa inkomna rapporter om risk för vårdskada
eller vårdskada, klagomål och synpunkter och utifrån vad som framkommer vidta åtgärder
som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet
Personal
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• Att ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för nämnden
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• Att säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i enlighet med
processerna och rutinerna i ledningssystemet
• Att säkerställa att det finns skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer i den omfattning
som tillgodoser behovet
• Att ansvara för att skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer har rätt kompetens för att
kunna bedriva medicinsk/psykologisk elevhälsa av hög säkerhet och god kvalitet
Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

• Att medverka i meritvärdering och anställningsintervju vid nyanställning av
skolsköterskor och skolläkare/skolpsykologer
• Att ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och bevaka personalens
möjligheter till fortbildning
• Att ansvara för att skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer är informerade om de
bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter och behörighet
• Att anmäla till IVO om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på grund av sjukdom
eller missbruk bedöms inte kunna utöva sitt yrke tillfredsställande
Personuppgiftshantering
• Att ansvara för att rutiner finns för att journaler förs i enlighet med lag
• Att ansvara för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet
• Att ansvara för informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten
• Att ansvara för att det finns ett dokument ”Informationssäkerhetspolicy” i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14
• Att ansvara för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörigheter i det digitala
journalsystemet och för spårning (loggning) av användare
• Att tilldela behörigheter i det digitala journalsystemet
• Att ansvara för att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är
ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra
befattningshavares aktuella arbetsuppgifter
• Att ansvara för att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är
informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter
• Att ansvara för att uppföljning av informationssystemens användning sker genom
regelbunden kontroll av loggarna
• Att utreda misstanke om obehörig åtkomst
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Motivering av lämplighet
En verksamhetschef behöver inte nödvändigtvis tillhöra den medicinska eller psykologiska
professionen.
• Verksamhetschefen kan och ska i så fall överlåta de uppgifter som kräver medicinsk eller
psykologisk sakkompetens vidare till en sakkompetent person, vilken är anställd hos
vårdgivaren.
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• Verksamhetschefen kan självfallet även vidareöverlåta andra enskilda ledningsuppgifter
som faller inom ramen för hans eller hennes uppdrag till en kompetent anställd.
Marit Ekstener har en bakgrund som sjuksköterska och har sedan varit lärare, rektor,
utvecklingsledare och nu även Barn- och Elevhälsochef. Hon har de kvalitéer och
kompetenser som krävs för Verksamhetschefsuppdraget.

Ekonomisk påverkan
Detta är ingen direkt förändring utan en överlåtelse av ett uppdrag.

Barnkonventionen
Detta är ingen direkt förändring utan en överlåtelse av ett uppdrag.

Beslutsunderlag
LU §69, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse

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

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 246 Tillsyn av Tranemo kommuns fristående förskolor 2020
KS/2020:476
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Vid den årliga tillsynen har de fristående förskolorna redovisat sin verksamhet, bemanning
och hur lokaler och utemiljö fungerar.
Verksamheterna fungerar generellt sett väl även om det finns områden som behöver
utvecklas.

Ärendet
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av Tranemo kommun, Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen (KS) har rätt att inom ramen för sitt tillsynsansvar företa inspektioner av
huvudmannens lokaler och verksamhet. KS har rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som
behövs för tillsynen. Tillsyn utövas regelmässigt en gång per år och när någon omständighet i det
enskilda fallet ger anledning därtill. Tillsynen har sin utgångspunkt i upprättad kvalitetsredovisning,
verksamhetsberättelse och bokslut. Tillsynsprotokoll upprättas och diarieförs.
(Ur regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, fritidshem
och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun)
Förutom de i riktlinjerna nämnda handlingarna baseras tillsynen även på ett inskickat
underlag som redovisar olika fakta om verksamheten.
Då både Fyrklövern och Skogsduvan anmält ändringar i ägar- och ledningskretsen
omfattade tillsynen även ägar- och ledningsprövning,
dvs om utföraren genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller
för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller förverksamheten
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.
För Fyrklövern pågår det en översyn av föreningens stadgar.
Vid tillsyn av dessa verksamheter identifierats det inte några allvarligare brister, och därmed
bedöms de fristående förskolorna ha den insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten.
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Sammanfattning av ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Utifrån detta finns inte heller skäl att underkänna den befintliga ägar- och ledningsskretsens
lämplighet och ekonomisk kompetens.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

De granskade förskolorna erbjuder samtliga en verksamhet med god undervisning, omsorg
och möjlighet till delaktighet för barnen, vilket bedöms uppfylla kraven ur ett
barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
LU §70, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Fyrklövern 201019
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Skogsduvan 201007
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Prästkragen 201012
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Tranbäret 201012

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

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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Barnkonventionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

§ 247 Motion om hedersrelaterat våld och förtryck KS/2019:417
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen antas.

Sammanfattning av ärendet
Karin Petersson (M) har lämnat en motion om att kommunen ska genomföra en utredning
för att redovisa hur arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck kan införlivas som en del
av arbetet inom Trygg och säker kommun.
Eftersom förvaltningen redan arbetar med området som motionärens frågeställning berör,
antas motionen.

Ärendet
Karin Petersson (M) har den 28 augusti 2019 lämnat en motion om hedersrelaterat våld och
förtyck. Motionären beskriver att Tranemo kommun i en undersökning som publicerats
sommaren 2019 ligger bland de sämsta i landet i att arbeta med hedersrelaterat våld.
Motionären yrkar på att kommunen genomför en utredning för att redovisa hur arbetet med
hedersrelaterat våld och förtryck kan införlivas som en del av arbetet inom Trygg och säker
kommun.
Förvaltningen var i kontakt med motionären den 10 juni 2020 för att ge hen tillfälle att
utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga.
Trygg och säker kommun (TSK)
I riktlinjerna för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete framgår att
förvaltningen gemensamt ska arbeta för att ”säkerställa rutiner och inhämta kunskaper för
en trygg och säker kommun”. Visionen för TSK är att värna demokratin, göra Tranemo
kommun till en tryggare plats och förebygga brott samt skapa förutsättningar för att
prioritera rätt saker.
Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har sedan starten av TSK (årsskiftet 2017/2018)
varit en del av Tranemo kommuns arbete för att skapa en trygg och säker kommun. TSK
jobbar samordnande genom lägesbildsrapportering. Det är en av grundpelarna i TSK:s
arbete och arbetssättet är väl etablerat och hela förvaltningen är aktiv i rapporteringen.
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Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

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
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Förvaltningens arbete med frågan - Nu och framåt

•

Lägesbildsrapporteringen har fört med sig att verksamheten uppmärksammat
mönster som man kunnat arbeta proaktivt med. Kommunpolis och
trygghetssamordnare har tillsammans genomfört ett dialogforum för personal på
kommunens alla förskolor och skolor med inriktning mot demokrati och
våldsbejakande extremism, där hederskontext är och ska vara en del. Dialogen
genomförs kontinuerligt.

•

Varje år genomförs ett antal trygghetsvandringar, dessa kompletteras med
trygghetsmöten. Från och med 2021 kommer trygghetsmötena att utvecklas då
tjänstepersoner från förvaltningen deltar tillsammans med andra aktörer. Vid mötena
diskuteras såväl situationsanpassade som sociala frågor.

•

Inom omsorgs- och lärandesektionen pågår arbetet med att ta fram en
utbildningsplan för att säkerställa och medvetandegöra alla medarbetares
grundläggande kunskaper inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Vissa
utbildningsinsatser sker i samverkan med TSK.

•

Omsorgssektionens myndighetsutövning har sedan 1 september 2020 en
mottagningsenhet där hedersrelaterat våld och förtryck skyndsamt kan omhändertas.

•

En styrgrupp med representation från förvaltningens samtliga sektioner kommer att
bildas och börja arbeta under hösten 2020.

Eftersom förvaltningen redan arbetar med området som motionärens frågeställning berör,
antas motionen.

Ekonomisk påverkan
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vi se att redan pågående och kommande,
samordnade insatser, leder till ökad social hållbarhet och för individen en ökad
självständighet fritt från våld.

Barnkonventionen
Vi skall se till barnets bästa. I socialtjänstlagen finns en uppmaning till privatpersoner och en
skyldighet för anställda inom vissa verksamheter, att anmäla misstanke om att ett barn far
illa. Medan lagen säger att privatpersoner bör anmäla, är det en skyldighet för till exempel
lärare, barnmorskor, förskollärare och psykologer att anmäla. Det gäller även anställda inom
privata verksamheter.
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Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Trygghet och säkerhet är en mänsklig rättighet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons
handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den
rådande normen anses dra skam över hela familjen.

Genom att intensifiera samverkan inom förvaltningen kan vi bli bättre på att stötta de barn
och unga som behöver hjälp och stöd.
Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Beslutsunderlag
OU §119, 2020-11-19
Motion om hedersrelaterat våld och förtryck, 2019-08-28
Tjänsteskrivelse om svar på motion, 2020-10-21
Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, KS/2019:469, 2020-01-20

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Karin Petersson (M)
Omsorgssektionen

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

§ 248 Ändring av riktlinjerna för färdtjänst vad gäller prisjustering av
egenavgifter KS/2020:100
•

Godkänner att egenavgifter från och med 2021 kommer att utgå från föregående års
nivåer på egenavgifterna och årligen regleras utifrån taxiindex.

•

Godkänner ändring av riktlinjer för färdtjänst vad gäller modell för hur den årliga
prisjusteringen ska göras.
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 våra nuvarande riktlinjer för färdtjänst:
”Kommunfullmäktige beslutar om alla avgifter inom färdtjänsten. Mindre och årlig prisjusteringen
gällande färdtjänsttaxor delegeras. Prisjusteringen utgår från Västtrafiks baspriser med procentpåslag
om 40/50 procent, likt våra grannkommuners upplägg.”
Detta ärende har tillkommit eftersom Västtrafik under november 2020 kommer att införa en
ny prisstödmodell för den allmänna kollektivtrafiken. Idag är varje kommun en avgiftszon
och har ett baspris. Den nya prisstödmodellen innebär att kommunernas zoner slås ihop till
tre zoner. Därför kommer baspriser för respektive kommunzon försvinna och därmed har vi
inget att utgå ifrån.
Förvaltningen föreslår därför att ändra i riktlinjerna för färdtjänst och att priserna ska
justeras enligt taxiindex, i de fall taxiindex upphör att publiceras ska index ersättas med ett
likvärdigt index som rekommenderas av Statistiska centralbyrån (SCB). Prisjusteringar för
färdtjänstens egenavgifter kommer att utgå från föregående års nivåer på egenavgifterna och
årligen regleras utifrån taxiindex, om inte kommunfullmäktige beslutar något annat.

Ekonomisk påverkan
De nuvarande egenavgifterna fortsätter 2020 ut. En prisjustering kan komma att ske 1 januari
2021 likt tidigare år.

Barnkonventionen
Det här ärendet gäller för ändring av årlig reglering av egenavgifter enligt index och
kommer inte ha någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
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Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Beslutsunderlag
OU §156, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
Riktlinjer gällande färdtjänst – markerat med ändringar
Riktlinjer gällande färdtjänst – klar version

Föredragning och debatt
Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Sektionschef Karl-Johan Ohlin föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Ekonomifunktionen
Omsorgssektionen
Bergkvarabuss AB

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer gällande färdtjänst

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

§ 249 Motion om sänkt tomtavgift - Moderaterna KS/2019:461
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

•

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
Samhällsplanering samt mark- och exploatering föreslår att motionen avslås:
•

Omvärldsanalysen menar att grannkommuner säljer tomter i liknande
lägen från 350 kr/m2.

•

Ökad marknadsföring från 2020 skapar större efterfrågan.

•

Ekonomisk påverkan om taxan sänks är att kommunens intäkter blir lägre
vilket i sin tur påverkar kommunens resultat negativt.

•

Marknadsmässiga priser bör styra tomtpriserna, annars faller riktlinjerna
för mark- och exploatering som börjar gälla
2021-01-01

Sammanfattning av ärendet
Karin Petersson (M) och Stephan Bergman (M) yrkar skyndsamt att utreda möjligheten att
sänkta tomtavgifter för näringslivstomter i Tranemo kommun.
Förvaltningen har under hösten 2019 tagit fram riktlinjer för mark- och exploatering. Detta
med anledning att kunna agera professionellt och affärsmässigt mot både befintliga och nya
företag som vill etablera sig i Tranemo kommun. Omvärldsbevakningen i grannkommuner
säger att industrimark säljs från 350 kr/m2 i samma läge. I Tranemo säljs mark längs 27:an
för 60 kr/m2. Förvaltningen har under 2020 och 2021 att börja marknadsföra tomter och
industrimark i Tranemo kommun. Marknadsföringen har tidigare varit blygsam. Ju fler som
får reda på att kommunen har tillgängliga och detaljplanerade marker till salu desto större
chans till efterfrågan och fler intressenter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Idag förlorar kommunen ofta på de affärer vi gör när vi säljer mark eftersom marken säljs
under marknadsvärdet, priset är starkt subventionerat. Ett exempel är att mark längs RV 27
behöver säljas för minst det dubbla för att gå plus minus noll, dvs att nå en självkostnad.
Riktlinjerna för mark- och exploatering som har antagits i Kommunfullmäktige under 2020
och som börjar att gälla från
2021-01- 01 förespråkar en skälighet i prissättningen för en mer affärsmässig utveckling av
kommunens mark och exploatering.
Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Ärendet
Karin Peterson (M) och Stephan Bergman (M) har 2019 09 05 lämnat en motion angående
Karin Peterson (M) och Stephan Bergman (M) anser att sänkta tomtpriser kan locka fler
befintliga företag och nya företag att etablera i kommunen.
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman (M) och Karin Peterson (M) den 2020 10
29 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §163, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse 2020-11-06
Motion om sänkt tomtavgift
KF § 100 Inkomna motioner och medborgarförslag
KS/2020:429 Riktlinjer för markanvisning och exploatering

Beslutet skickas till
Stephan Bergman (M)
Karin Peterson (M)
Samhällsutvecklingssektionen
Tekniska sektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Status

Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

§ 250 Uppdrag - Utredning av att införa Medborgarbudget i Tranemo
Kommun KS/2020:321
•

Godkänner utredningen.

•

Alt 2: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera Regler för Försköningsmedel
med krav på att föreningar inhämtar förslag från samhälls- /byinvånarna inför
ansökan.

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
Medborgarbudget är ett projekt som resulterar i flera framgångsfaktorer, men för den lilla
kommunen med de ekonomiska förutsättningarna som finns är resurserna som krävs
förhållandevis stora. Det finns inte möjlighet att hantera ett eventuellt införande av
medborgarbudget inom befintlig budgetram, därför bör det behandlas i den ordinarie
budgetprocessen.
Förvaltningens förslag till beslut är att regler för försköningsmedel uppdateras med kravet
att föreningarna inhämtar förslag från samhälls-/byinvånarna inför ansökan.

Ärendet
Caroline Bergmann (Mp) har den 15 mars 2019 lämnat en motion gällande medborgarbudget
i Tranemo kommun. Förvaltningen var i kontakt med motionären maj 2019 för att ge tillfälle
för motionären att utveckla sitt förslag. Motionären menar att syftet med medborgarbudget
är att öka medborgarnas förståelse, förtroende och engagemang i arbetet med hur
kommunens gemensamma resurser ska användas. Motionären vill uppmuntra och förenkla
för Tranemos invånare att delta och engagera sig i kommunens utveckling.
2020-06-08 beslutade kommunfullmäktige att ”Motionen är av den karaktär att en mer
omfattande utredning krävs.” Förvaltningen fick därmed i uppdrag att utreda om
möjligheten till att införa medborgarbudget i Tranemo kommun.
En utredning är gjord med hjälp av kunskapsinhämtande och omvärldsbevakning.
2020-09-24 återremitterades utredningen av allmänna utskottet och förvaltningen fick i
uppdrag att även utreda möjligheten att omvandla försköningsmedel till medborgarbudget.
Denna komplettering är gulmarkerad i utredningen.
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Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

-

1a alternativet: Avslå förslaget. Detta då det krävs personella och ekonomiska
resurser som kommunen inte har budgeterat för.

-

2a alternativet: Att kräva av föreningarna att de lyssnar in och tar in förslag från
invånarna i byn/samhället inför ansökan.

-

3e alternativet: att införa medborgarbudget av försköningsmedel. Detta bör då tas
med i kommande budgetarbete.

Förvaltningen förslag till beslut är alternativ 2. Det är en enkel åtgärd som går att införa inför
nästa ansökningsperiod och som inte resulterar i några extra kostnader men ändå genererar
ett ökat samhällsengagemang.

Ekonomisk påverkan
Om beslut blir att införa medborgarbudget behöver detta behandlas i den ordinarie
budgetprocessen. Övriga alternativ har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Förvaltningens förslag, alternativ 2 påverkan ur ett barnrättsperspektiv är att det ställs krav
på föreningarna att inhämta förslag från samhäll-/byinvånarna inför en ansökan. Detta
möjliggör till större påverkan från barnen/barnet.

Beslutsunderlag
AU §158, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
AU §134, 1010-09-24
KF § 65 Svar- Motion om Medborgarbudget i Tranemo
Utredning med komplettering av försköningsmedel
Motion om att införa Medborgarbudget i Tranemo

Föredragning och debatt
Processekreterare/utredare Sanna Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtöd
Ekonomifunktionen
Stratsys
Caroline Bergmann (Mp)
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Utifrån utredningen anser förvaltningen att det finns tre alternativ:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

§ 251 Revidering - Regler för kommunstyrelsens beredande utskott
KS/2020:509
•

Antar Regler för kommunstyrelsens beredande utskott.

•

Upphäver tidigare gällande version av reglemente för kommunstyrelsens beredande
utskott.

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
Regler för kommunstyrelsens beredande utskott har blivit reviderat med några
förtydliganden.
Det som har korrigerats sedan tidigare antagna version är:
1. Bildnings- och kulturutskottet har bytt namn till lärandeutskottet.
Omsorgs- och folkhälsoutskottet har bytt namn till omsorgsutskottet.
3.1. Tillagt underrubrik ”Sammanträden”
Förtydligande med text tagit från kommunstyrelsens reglemente.
Förtydligande med text tagit från kommunstyrelsens reglemente.
3.2. Tillagt underrubrik ”Tjänstgöring”
Bytt namn från arvodesreglemente till Regler, med förtydligande, för ersättning och arvoden
för förtroendevalda i Tranemo kommun 2019-2022.
Förtydligande gällande ersättare.
Tillagt text från kommunstyrelsens reglemente.
3.3. Tillagt underrubrik.
4. Tillagt rubrik ”tillämpning”.
Tillagt text: Det är varje enskild utskottsledamot och ersättares ansvar att vara väl insatt i
gällande reglemente.
5. Ändrat ”varje mandatperiod” till ”minst vart fjärde år”.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

AU §159, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
Regler för kommunstyrelsens beredande utskott
Regler för kommunstyrelsens beredande utskott 2019-2022

Föredragning och debatt
Processekreterare/utredare Sanna Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtöd
Författningssamling

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Regler för kommunstyrelsens beredande utskott

Status
Avslutat
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§ 252 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2021 KS/2020:569
•

Antar delegeringsordning för kommunstyrelsen

•

Upphäver tidigare delegeringsordning för 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
Delegation innebär att Kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon
annan – det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på dess vägnar. Överföring av
beslutanderätt sker då från nämnd till utskott, ledamot, ersättare eller anställd. Ett beslut
som fattats med stöd av delegation från en nämnd gäller alltså som om nämnden själv fattat
beslutet i fråga.
Att delegera beslutanderätten fyller i huvudsak två syften:
-Att avlasta nämnden från vissa ärenden för att skapa mer utrymme för betydelsefulla och
principiella ärenden.
-Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare.
Delegeringsordning för kommunstyrelsen behöver kontinuerligt att ses över för att förhålla
sig till gällande lagstiftning och för att vara anpassad till verksamheterna. Det som anges
nedan är ändrat, tillagt eller borttaget sedan tidigare gällande version.
-

1.1.10 Ny: Besluta om revidering av informationshanteringsplan (IHP) och om
ändring av gallringsfristerna i IHP delegeras till funktionschef på medborgarservice
och processtöd

-

1.2.1 Ändring: Delegaten för tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal är ändrad
från sektionschef till att även vara funktionschef och verksamhetschef.

-

4.2.5 Ändring: Benämning ändrad från kulturstipendiat till mottagare av kulturpris.

-

5.3.6 Ändring: Benämning ändrad från utdelning av instiftade ledarstipendier till
mottagare av pris för föreningsledare och unga föreningsledare.
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Kommunstyrelsens beslut

-

6 Ändring: på alla ställen där rektor är delegat har det lagts till att även biträdande
rektor är delegat.

-

6.1.16 Ny: Utreda inkomna anmälningar av kränkande behandlingar delegeras till
rektor/bitr. rektor.

-

7.8.5 Borttagen: Beslut om att lägga ner inledd utredning om faderskap är bara
möjligt att delegera till annan nämnd.

-

7.10.24 Ny: Polisanmälan gällande brott mot barn delegeras till handläggare.

-

8.1.5 Ändring: Ändring eller utökning av ljuspunkter i befintlig belysningsanläggning
som får hanteras på förvaltningsnivå ändras från 5 st till 20 st.

-

8.1.11 Ändring: Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning upp till 10 basbelopp
delegeras till verksamhetschef.

-

8.1.14 Borttagen: Efter prövning besluta om kommunal borgen på ett belopp upp till
totalt 10 miljoner kr till fiberföreningar i Tranemo kommun (ej längre aktuell).

-

8.6 Ny: Nytt stycke om mark och exploatering

-

9.5.1 Tillägg: Tjänsteperson i beredskap (TIB) får delegation på att fatta beslut om
eldningsförbud. Beslutet får fattas efter inrådan från Räddningstjänsten.

-

9.4.1 Ändring: Delegaten för beslut om flaggning har ändrats från kommunchef till
sektionschef och verksamhetschef. Anledningen är att hanteringen blir enklare om
respektive ansvarig chef kan fatta beslut.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §162, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Författningssamlingen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2021
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Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 253 Revidering av informationshanteringsplan 2021 KS/2018:124
•

Antar informationshanteringsplan 2020

•

Gallring ska genomföras i enlighet med informationshanteringsplan

•

Upphäver tidigare antagna dokumenthanteringsplaner

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
Arkivlag § 6

Sammanfattning av ärendet
Arkivlagen anger att kommunen i egenskap av arkivmyndighet ska hålla sitt arkiv avgränsat
genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar och verkställa
föreskriven gallring i arkivet.
För att bättre kunna uppfylla arkivlagens krav på avgränsning och gallring i kommunarkivet
har representanter från de kommunala verksamheterna tillsammans med arkivarie tagit
fram en informationshanteringsplan, tidigare kallad dokumenthanteringsplan. Denna ska
revideras årligen och anpassas efter kommunens processer, allmänna handlingar och lagar.
Gällande dokumenthanteringsplan är verksamhetsbaserad, medan den nya
informationshanteringsplanen istället är processorienterad, vilket är en bättre anpassning för
hur kommunen jobbar i den egna verksamheten. En processorienterad
informationshanteringsplan är att föredra när Tranemo kommun inför e-arkiv.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Beslutsunderlag
AU §161, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till
Alla sektioner och funktioner
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Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 254 Firmatecknare för Tranemo kommun mandatperioden 2019-2022
KS/2018:649
•

Utser kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) och kommunchef Carita
Brovall att i förening vara firmatecknare för Tranemo kommun; däri ingår att teckna
köpebrev och andra fastighetshandlingar, låneförbindelser, borgensförbindelser samt
framställningar och liknande behov.

•

Utser kommunstyrelsens vice ordförande Lennart Haglund (C) till ersättare för
Anders Brolin (S) som firmatecknare.

•

Utser funktionschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh till ersättare för
Carita Brovall som firmatecknare.

•

Ovan beslut börjar gälla 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.

Ärendet
I samband med inträdet i en ny mandatperiod har kommunstyrelsen att fatta beslut om
behöriga firmatecknare för perioden. Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen (S) valdes
till firmatecknare i samband med den nya mandatperioden. Eftersom Tony Hansen (S) valt
att lämna sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande 2020-12-31 behöver nytt beslut
om firmatecknare att fattas.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §167, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtöd
Ekonomifunktionen

Status
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§ 255 Val av revisor - Sjuhärads samordningsförbund KS/2020:565
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utser Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i Samordningsförbundet Sjuhärad för
tiden till och med den 31 mars 2023.

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
Regionfullmäktige beslutade 2020-06-09 att utse Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i
Samordningsförbudet Sjuhärad för tiden till och med 31 mars 2023. Enligt
förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund ska medlemskommunerna och
Västra Götalandsregionen utse en gemensam revisor.
Enligt praxis för val av gemensam revisor ska VG-regionen utse en revisorskandidat som
efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att respektive
kommunfullmäktige kan utse samma kandidat. Informationen om nytt val av revisor nådde
inte samtliga medlemskommuner när beslut hade fattats i regionfullmäktige. Det innebär att
beslut behöver fattas i kommunerna nu.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §168, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
Protokoll från regionfullmäktige 2020-06-09 § 123
E-post från Sjuhärads samordningsförbund – Ombeslut om revisor

Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtöd
Ekonomifunktionen
Sjuhärads samordningsförbund
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Slutinstans
Kommunfullmäktige
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§ 256 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest Ekonomisk förening KS/2020:495
•

Betalar ett insatsbelopp om 2.400.000 kronor till Kommuninvest ekonomisk förening
samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningen.

•

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 per
invånare.

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
Kommuninvest Ekonomisk förening har sagt upp förlagslånen som föreningen upptog år
2010 från medlemmarna och kommer återbetala dem. Tranemo kommuns förlagslån till
föreningen uppgår per 2020-09-30 till 2.400.000 kr.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för
att öka sin kapitalinsats till föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
föreningen i form av en kapitalinsats.
Vid föreningsstämma 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar,
istället för som tidigare då det fanns två nivåer. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner (dagens nivå är 900 kr/invånare), vilket samtliga medlemmar ska ha
uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet
ökar successivt under de kommande fyra åren.

Ekonomisk påverkan
Ärendet påverkar kassaflödet under år 2023 och 2024 i och med den ökade kapitalinsatsen,
men har ingen resultatpåverkande effekt.
Under år 2023 ska 1.092 mnkr inbetalas till Kommuninvest ekonomisk förening och under år
2024 1.164 mnkr.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv.

Beslutsunderlag
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§154, 2020-11-04
Tjänsteskrivelse om återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest ekonomisk förening
Information om kapitalisering
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering
Bilaga 2 Inbetalning per medlem

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

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Status
Kommunfullmäktige
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§ 257 Ansökan om omställningsstöd - Tony Hansen KS/2020:631
•

Beviljar Tony Hansens ansökan om omställningsstöd till en ersättning om
sammanlagt 814 393 kr inklusive pensionsavsättning om 187 937 kr, utbetalning och
avsättning sker i december.

•

Kostnaden för Tranemo, inkluderat sociala avgifter och löneskatt, om 1 057 633 kr
belastar servicesektionens resultat 2020.

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

Jäv
Ordförande Tony Hansen (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av
ärendet. Göran Björk (S) ersätter.
Vice ordförande Lennart Haglund (C) träder in som ordförande.

Ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2019-10-14 § 106 beslut om att anta OPF-KL 18, som innehåller
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Det ger en möjlighet för
förtroendevald som avses i 4 kap 1 § Kommunallagen att erhålla omställningsstöd.
Tony Hansen har valt att avsluta sitt uppdrag i Tranemo kommun som kommunstyrelsens
ordförande. Kommunfullmäktige valde 2016-12-12 § 143 Tony Hansen till att bli
kommunstyrelsens ordförande från och med 2017-01-01. Dessförinnan var Tony Hansen
Kommunstyrelsens vice ordförande.
Tony har inkommit med en ansökan om ekonomiskt omställningsstöd.
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt
omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med
60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande.

Ekonomisk påverkan

Ersättningen för Tony Hansen är framräknad i enighet med gällande avtal och hänsyn är
taget kring samordning av inkomster från år två (då utges ingen ersättning eftersom Tony
har ett arbete), ersättningen betalas ut i december.
Tony Hansen ersätts enligt nedan:
•

85 % av månadsarvode i 12 månader + ett prisbasbelopp (48 263 kr x 12 månader +
47 300 kr = 626 456 kr). Detta betalas ut i december.

•

Pensionsavsättning 30 % på 626 456 kr = 187 937 kr. Detta sätts av till framtida
pensionsuttag.

Därutöver tillkommer sociala avgifter, avgift för avtalsförsäkring samt särskild löneskatt.
Total kostnad beräknas till 1 057 633 kr.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Föredragning och debatt
Kommunchef Carita Brovall HR-Chef Anna Hedlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
HR-funktionen
Ekonomifunktionen
Tony Hansen

Status
Avslutat
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Beviljas ansökan om omställningsstöd kommer det att påverka resultatet negativt med
1 057 633 kr.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

§ 258 Anmälan enligt Lex Sarah KS/2020:568
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar att anmälan enligt Lex Sarah har skickats till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).

Tf utredare för Lex Sarah har efter utredning kommit fram till att händelserna är ett allvarligt
missförhållande och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Ärendet
Stölder av kontanter från brukares plånböcker vid ett flertal tillfällen på två gruppbostäder.
Plånböckerna är inlåsta i ett kassaskåp på ett kontor där personal har tillgång till nyckel.
Stölderna har uppmärksammats av personal vid avstämning av brukares pengar.
Stöldbeloppen rör sig om 10-70 kr och 200-500 kr vid stöldtillfällena.
Stöld av kontanter från en brukare som bor på vård- och omsorgsboende. Där en personal
mottog 1500 kr från närstående under en helg. Personalen gjorde avsteg från rutinen och
låste in kontanterna i brukarens läkemedelskåp varvid kontanterna glömdes av. Vid
upptäckt av kontanterna saknades 500 kr.
Åtgärder är vidtagna och bla kontrollräknas brukarnas kontanter av två personal dagligen
på gruppbostäder. På vård- och omsorgsboendet finns en tydlig rutin för mottagande av
kontanter under helg.
Diskussion och utredning pågår om att ta bort kontanthanteringen inom omsorgssektionen
och övergå till digitala lösningar som användning av betalkort, babsterminal på de enheter
som erbjuder försäljning av tex hygienartiklar.

Ekonomisk påverkan
Ekonomisk påverkan vid införskaffande av digitala lösningar.

Barnkonventionen
Ingen påverkan.

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutsunderlag
OU §122, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

40

Visma Addo ID-nummer : a5cd72c9-5029-4e90-8cdd-fa386c914193

Beslutsmotivering
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Kommunstyrelsen
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§ 259 Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 KS/2020:531
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
har lämnats för tredje kvartalet år 2020.

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

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 tredje kvartalet år 2020 till Inspektionen för
vård och omsorg.
Enligt rapporten finns 14 beslut inom äldreomsorgen enligt SoL samt ett beslut om personer
med funktionsnedsättning som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Barnkonventionen
Ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv.

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutsunderlag
OU §124, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse 2020-12-22020-12-03
Ej verkställda beslut: Individrapport år 2020 kvartal 3
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Beslutet skickas till
Myndighetsfunktionen
Revisorerna

Status
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Kommunfullmäktige
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§ 260 Anmälningar om kränkningar till huvudman, LU 2020
KS/2020:18
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.

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
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande
paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor.
Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning
som har inkommit sedan förra sammanträdet. Två gånger om året (vårtermin respektive
hösttermin) redovisas en utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden
som inkommit. I tabellen nedan redovisas de nio anmälningar som inkommit sedan förra
utskottsmötet. Tabellen läses vertikalt. Sammanlagda antalet förekomster av typ av
kränkningar samt diskrimineringsgrunder kan övergå antalet anmälda kränkningar pga att
flera typer kan förekomma i samma fall.
Tabell 1. Anmälda kränkningar 2020-10-13—2020-11-11
Skolform
förskola
fritidshem
grundskola
f-6

Utsatt
barn/elev
pojke
flicka

Inblandade
5
4

9

Ordförandes sign

Justerares sign

barn/elev
personal
annan
vuxen

9

Justerares sign

Typ av
kränkning
fysisk
psykisk
muntlig

Sekr sign

2
2
7

Diskrimineringsgrund
nej
ja

6
3
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grundskola
7-9
gymnasium

skriftlig

1

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2020-10-13—2020-11-11
3
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Diskrimineringsgrunder (antal fall)
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

2
1

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är reglerat i
såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av
kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete,
sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn och elever i
verksamheten.

Beslutsunderlag
LU §71, 2020-11-19
Tjänsteskrivelse

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

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
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Avslutat
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§ 261 Information från förvaltningen KS/2020:506
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande information;
-

Överflyttning av folkhälsomedel från 2020 till 2021.

-

Konkurrensverkets granskning av IOP med Kultur 1740.

-

Nya regler om farligt avfall

-

Byggnationer Resurscentrum, Familjecentralen och Solhagens förskola är besiktade
och överlämnade till verksamheterna.

-

Aktuella upphandlingar

-

Ekonomisk månadsuppföljning

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

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
Kommunstyrelsen
2020-12-21

§ 262 Delegeringsbeslut KS/2020:79
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari 2020 i enlighet med
utskickade handlingar.

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

Ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän
delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Beslut-KS-UPH 2020-12-09
Delegeringsbeslut Personal nov
Delegeringsbeslut LSS nov
Delegeringsbeslut FN SoL nov
Delegeringsbeslut Färdtjänst nov
Delegeringsbeslut IFO nov
Delegeringsbeslut ÄO nov

Status
Pågående
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§ 263 Delgivningar KS/2020:571, KS/2020:35, KS/2020:382
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande handlingar;
- Remissvar Tranemo Kommun diarienummer 213-53170-2020
- Remiss om föreskrift om konsekvensutredning
- Beslut om föreskrift
- Konsekvensutredning
- Rättsutredning om Länsstyrelsens mandat att besluta om föreskrifter
- Protokoll styrelse 20201124 Sjuhärads Samordningsförbund
- Verksamhetsplan 2021 beslutad Sjuhärads samordningsförbund
- Regeringsbeslut 3 2020-11-19 Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil
uppkoppling på fjärrtåg
- Regeringsbeslut 4 2020-11-19 Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbätra
möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg
- Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 26 november 2020 –
Tranemo Kommun – Ansökan om att flytta folkhälsomedel
- Underskridande av länstalet 2020
- Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 26 november 2020 –
Verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete

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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-21

§ 264 Utskottsprotokoll KS/2020:37, KS/2020:21, KS/2020:5
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.
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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.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll;
Protokoll LU 2020-11-19
Protokoll OU 2020-11-19
Protokoll AU 2020-11-19

Status
Pågående
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§ 265 Nämndprotokoll KS/2020:35
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.
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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.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll;
- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2020-11-17
- Protokoll Samverkansnämnd IT 2020-11-20
- Protokoll PN 2020-11-11

Status
Pågående
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§ 266 Övriga protokoll TFAB/2020:1, TUAB/2020:3
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.
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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.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande protokoll;
- Protokoll TFAB 2020-11-11
- Protokoll TFAB 2020-11-19
- Protokoll TUAB 2020-11-27

Status
Pågående
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§ 267 God Jul
Avtackning
Ordförande Tony Hansen (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag och avtackas av
kommunstyrelsen.
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Vice ordförande Lennart Haglund (C) vill tacka ordförande för ett gott samarbete, önska
lycka till samt önska honom en God Jul och Gott Nytt År.

Ordförande Tony Hansen (S) vill tacka kommunchef, ledningsgrupp, all personal och alla
samverkanspartier samt önska en God Jul och Gott Nytt År.

Kommunchef Carita Brovall vill på förvaltningens vägnar tacka Tony Hansen (S), önska
honom lycka till samt önska honom en God Jul och Gott Nytt År.
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