
  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2020-11-16 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 

 

 

Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   13:00 – 15:50  

 

Närvarande Beslutande 

Tony Hansen (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. §§225–238, §§240–243 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 

Rosé Torkelsson (S) 

Lena Eksberg (S) 

Caroline Bergmann (Mp) 

Per Simonson (Kd) 

Stefan Larsson (V) 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Valbrant (C) 

Karin Reboli (M) 

Stephan Bergman (M) 

Jan Hagberg (M) 

Emelie Romland (C), ers. §239 

 Icke tjänstgörande ersättare 

Leif Gustavsson (S) 

Bo Haarala (S) 

Göran Björk (S) 

Gunilla Blomgren (L) 

Erene Bertilsson (Kd) 

Emelie Romland (C) §§225–238, §§240–243 

Wajdi-Louis Azouri (SD)    

 

Övriga närvarande Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 

Sanna Blomgren, processekreterare 

 Anne Steine, processekreterare  

  Kajsa Montan, funktionschef 

  Carita Brovall, kommunchef  

Thomas Tranefors, miljöstrateg 

 Tobias Edoff, funktionschef 

 Thomas Åhman, sektionschef 

 Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

 Esbjörn Johansson, kvalitetsstrateg 

 Konrad Fredh, ekonomichef 

 Juan Ochoa, kulturchef 

 Annika Loman, fritidschef 

 Anders Brolin (S) 
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Paragrafer  §225-§243 

Utses att justera  Torbjörn Edgren (C) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Digitalt signerat 

  Moa Jakobsson Chaaya 

Ordförande  Digitalt signerat 

  Tony Hansen (S) 

Justeringsperson Digitalt signerat 

  Torbjörn Edgren (C) 

 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-16 

Anslaget under tiden 2020-11-20—2020-12-14 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Digital signering 

  Moa Jakobsson Chaaya 
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§ 225 Internkontroll uppföljningsrapport 2020 och internkontrollplan 

2021 KS/2020:494 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner uppföljningsrapport för internkontroll 2020. 

• Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med internkontrollplan för 2021 i 

enlighet med ny styrmodell.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Förvaltningen redovisar i uppföljningsrapporten arbetet med internkontroll under 2020. 

Kontrollerna har genomförts utifrån följande sex risker:  

• Brandskydd 

• Sekretessbrott 

• Hot och våld 

• Förskingring  

• Mutor, bestickning och jäv  

• Otillbörlig påverkan  

 

Sammanlagt har åtta kontroller genomförts utifrån identifierade riskområden. Efter utförda 

kontroller har tre avvikelser hittats, för varje avvikelse har minst en åtgärd definierats. 

Åtgärdernas uppföljning koordineras av kvalitetsstrateg och följs upp i vertikal dialog 3.   

Internkontrollplan 2021  

I enlighet med den nya styrmodellen kommer internkontrollen från och med 2021 på ett 

bättre sätt implementeras i det dagliga arbetet. För att få till det kommer planering och 

uppföljning av interna kontroller flytta in i planering och uppföljningsprocessen. För 2021 

kommer beslutsnivåerna ”kommun” och ”sektion” kunna välja in risker i internkontrollen 

när verksamhetsplaneringen görs, det följs sedan upp i den vertikala dialogen. Med denna 

förändring får intern kontroll en naturlig plats i planering och uppföljningsprocessen.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  
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Barnkonventionen  

Ärendet har ingen direkt påverkan på barn.  

Beslutsunderlag 

AU §146, 2020-10-22 

Tjänsteskrivelse  

Uppföljningsrapport internkontroll 2020  

Föredragning och debatt 

Kvalitetsstrateg Esbjörn Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Stratsys 

Status  

Avslutat 
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§ 226 Motion om strategi för ökat bostadsbyggande i Dalstorp 

KS/2019:588 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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) och Karin Reboli (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

förslag. 

Jan Hagberg (SD) och C-gruppen (Lennart Haglund, Cecilia Valbrant och Torbjörn Edgren) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Peterson och Stephan Bergman har 2019-11-28 lämnat en motion angående .  

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.  
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Förvaltningen var i kontakt med motionärerna 2020-07-01 för tillfälle att utveckla förslaget. 

De hade inget ytterligare att tillägga.   

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.  

• 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  
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• 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.  

Beslutsunderlag 

Motion om strategi för ökat bostadsbyggande i Dalstorp 

Tjänsteskrivelse, svar på motion  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande Tony Hansen (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna 

utskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

AU §149, 2020-10-22 

Karin Peterson (M) 

Stephan Bergman (M) 

Samhällsutvecklingssektionen 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 227 Kommunernas klimatlöften - VGR KS/2020:316 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

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

 

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 

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 

AU §142, 2020-10-22 

Tjänsteskrivelse  

Analys av kommunensklimatlöften 

Föredragning och debatt 

Miljöstrateg Thomas Tranefors föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) ger förslaget att komplettera beslutet med klimatlöfte 

3 och 4. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer allmänna utskottet förslag mot Haglunds (C) förslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) förslag. 

Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingssektionen 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 228 Ändring av benämning av priser och stipendier i Tranemo 

kommun KS/2020:393 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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 

AU §144, 2020-10-22 

Tjänsteskrivelse  
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Föredragning och debatt 

Kulturchef Juan Ochoa och fritidschef Annika Loman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Kommunledningsstaben 

Kulturchef 

Fritidschef 

Författningssamlingen 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 229 Familjecentral i Tranemo kommun KS/2014:411 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Öppnar en familjecentral så snart som möjligt under året 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. 

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 
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verksamhet. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till en så optimal utformning av 

familjecentralsliknande verksamhet som möjligt, anpassad just efter Tranemo kommuns 

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 
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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. 

Beslutsunderlag 

LU §63, 2020-10-22 

Tjänsteskrivelse  

Bilaga: Förslag till familjecentralsliknande verksamhet – Tranemo kommuns Familjehus 

2020-09-22 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman och sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och 

svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 230 Motion om daglig verksamhet i privat regi KS/2019:507 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

ChrisTina Yngvesson (M) har den 8 oktober 2019 lämnat motion  

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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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. 

Beslutsunderlag 

OU §102, 2020-10-22 

Motion om Valfrihet för personer inom daglig verksamhet, 2019-10-08. 

Tjänsteskrivelse om svar på motion, 2020-09-25. 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Christina Yngvesson  

Omsorgssektionen 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 231 Förändring i förvaltningsorganisationen KS/2020:507 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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. 
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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.   

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 

AU §145, 2020-10-22 

Tjänsteskrivelse  

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor.  
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Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Status 

Kommunfullmäktige  
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§ 232 Sammanträdestider 2021 KS/2020:401 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner sammanträdestid för ytterligare ett budgetutskott den 31 augusti 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 

Förvaltningen ser ett behov av att utöka antalet budgetutskott för 2021 med ytterligare ett 

sammanträde än vad som tidigare beslutats. Förslaget är att budgetutskottet ska 

sammanträda även den 31/8 2021.  

Tidigare beslutade sammanträdestider för budgetutskottet är: 25/2, 28/4, 29/4, 19/5 och 27/9. 

Ekonomisk påverkan 

Ytterligare ett sammanträde för budgetutskottet medför arvodesersättning för ledamöter 

under ytterligare ett sammanträde. Totalt är det färre budgetutskott 2021 än 2020. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Budgetutskottets beslut 2020-09-30, 11 § 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner och funktioner 

Politik 

Status  

Avslutat 
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§ 233 Revidering av förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund KS/2020:480 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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 

AU §153, 2020-10-22 

Tjänsteskrivelse  

Protokollsutdrag BR 2020-09-18 § 51 Revidering av förbundsordning 

Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

Boråsregionen (info@borasregionen.se) 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 234 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2019 

KS/2020:410 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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. 

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. 
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Beslutsunderlag 

AU §152, 2020-10-22 

Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2019 

Granskningsrapport stiftelser 

Revisionsberättelser stiftelserna 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 235 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 fem anmälningar som inkommit sedan förra 

utskottsmötet. Tabellen läses vertikalt. 

Tabell 1. Anmälda kränkningar 2020-09-01—2020-10-12 

Skolform  Utsatt 

barn/elev 

 Inblandade  Typ av 

kränkning 

 Diskriminerings-

grund 

 

förskola  pojke 4 barn/elev 5 fysisk 1 nej 3 

fritidshem  flicka 1 personal  psykisk 1 ja 2 

grundskola 

f-6 

2   annan 

vuxen 

 muntlig 4   

grundskola 

7-9 

     skriftlig    

gymnasium 3         
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vuxen-

utbildningen  

         

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2020-09-01—2020-10-12 

Diskrimineringsgrund (antal fall) 2 

kön  

könsöverskridande identitet  

etnicitet 2 

funktionshinder  

sexuell läggning  

ålder  

religion  

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.   

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

LU §65, 2020-10-22 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Status  

Pågående 
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§ 236 Initiativärende - Utvärdering av resursfördelningsmodell inom 

Lärandesektionen KS/2020:590 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avslår initiativärendet. 

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 

2020-11-12 lämnade Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) ett initiativärende om 

utvärdering av resursmodellen inom lärandesektionen. 

Moderaterna yrkar på: 

- Att kommunen omgående följer upp hur kvalitén i del olika skolorna har påverkats 

av den gällande resursfördelningsmodellen. 

- Att en utvärdering sker av resursfördelningsmodellen. 

Beslutsunderlag 

KS/2020:590 Initiativärende om resursfördelningsmodell 

Föredragning och debatt 

Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) föredrar sitt initiativärende och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karin Reboli (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ordförande Tony Hansen (S) yrkar avslag till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Hansens 

(S) förslag. 

Omröstning begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för att avslå initiativärendet 

Nej-röst för att anta initiativärendet 
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Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget.  

 Omröstning 1 Initiativärende 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Lena Eksberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)  X   

Stefan Larsson (V) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Karin Reboli (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Jan Hagberg (SD)  X  

Tony Hansen (S) X   

 

Beslutet skickas till 

Karin Reboli (M) 

Stephan Bergman (M) 

Status 

Avslutat 
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§ 237 Domar till kommunstyrelsen KS/2020:38 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Följande domar delges kommunstyrelsen;  

- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2020-10-07 

Mål nr 582-20 

- Beslut Dom Borås Tingsrätt 

Dom 2020-09-24 

Mål nr B1376-20 

- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2020-09-30 

Mål nr 3350-20 

- Beslut Dom Eksjö Tingsrätt 

Dom 2020-10-01 

Mål nr 1530-9 

- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2020-10-08 

Mål nr 4032-20 

Status 

Pågående 
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§ 238 Information från förvaltningen KS/2020:506 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information om följande; 

- Befolkningsstatistik 

- Nuläge Covid-19. 

- Ranking av Bästa Skolkommun 

- Upphandling Solbacken 

- Nya golv i idrottshall på Limmareds- och Länghemskolan. 

- Månadsuppföljning Oktober. 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall och ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på 

frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 239 Delegeringsbeslut KS/2020:79 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 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.  

Jäv 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet. Emelie Romland (C) ersätter. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 

tjänstepersoner delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 

delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut Personal Okt 

FN SoL Oktober 

Färdtjänst Oktober 

IFO Oktober 

ÄO Oktober  

Delegeringsbeslut KS-UPH 2020-11-03 

LSS Oktober 

BAB-beslut oktober 2020 

Status 

Pågående 
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§ 240 Delgivningar KS/2020:35, KS/2020:529, KS/2020:524 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 

 

- Delårsbokslut 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

- Brev Delårsbokslut 2020 Boråsregionen 

- Protokollsutdrag §74 201023 Delårsbokslut 2020 Boråsregionen 

- Delårsbokslut 2020 – slutversion Boråsregionen 

- Bedömning delårsbokslut 2020 Sjuhärads kommunalförbund med underskrifter 

- Rapport – Granskning av Sjuhärads kommunalförbund delårsbokslut 

- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 

- Brev gällande trängsel i kollektivtrafiken 

- Svar till Västtrafik 2020-11-02 

- SV Behåll vår personal på Länghemsskolan 

- Behåll vår personal på Länghemsskolan (3) 

Status 

Pågående 
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§ 241 Utskottsprotokoll KS/2020:37, KS/2020:5, KS/2020:21 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll LU 2020-10-22 

- Allmänna utskottet 2020-10-22 

- Protokoll AU 2020-11-04 

- Protokoll OU 2020-10-22 

Status 

Pågående 
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§ 242 Nämndprotokoll KS/2020:35 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll; 

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2020-10-20 

Status 

Pågående 
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§ 243 Övriga protokoll TFAB/2020:1, KS/2020:41 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 

- Protokoll TFAB samråd 2020-10-27 

- Styrelseprotokoll TranemoBostäder AB 20200920 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 


Tid   13:00 – 15:50  


 


Närvarande Beslutande 


Tony Hansen (S), ordf. 


Lennart Haglund (C), vice ordf. §§225–238, §§240–243 


Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 


Rosé Torkelsson (S) 


Lena Eksberg (S) 


Caroline Bergmann (Mp) 


Per Simonson (Kd) 


Stefan Larsson (V) 


Torbjörn Edgren (C) 


Cecilia Valbrant (C) 


Karin Reboli (M) 


Stephan Bergman (M) 


Jan Hagberg (M) 


Emelie Romland (C), ers. §239 


 Icke tjänstgörande ersättare 


Leif Gustavsson (S) 


Bo Haarala (S) 


Göran Björk (S) 


Gunilla Blomgren (L) 


Erene Bertilsson (Kd) 


Emelie Romland (C) §§225–238, §§240–243 


Wajdi-Louis Azouri (SD)    


 


Övriga närvarande Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 


Sanna Blomgren, processekreterare 


 Anne Steine, processekreterare  


  Kajsa Montan, funktionschef 


  Carita Brovall, kommunchef  


Thomas Tranefors, miljöstrateg 


 Tobias Edoff, funktionschef 


 Thomas Åhman, sektionschef 


 Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


 Esbjörn Johansson, kvalitetsstrateg 


 Konrad Fredh, ekonomichef 


 Juan Ochoa, kulturchef 


 Annika Loman, fritidschef 


 Anders Brolin (S) 
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Paragrafer  §225-§243 


Utses att justera  Torbjörn Edgren (C) 


Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Digitalt signerat 


  Moa Jakobsson Chaaya 


Ordförande  Digitalt signerat 


  Tony Hansen (S) 


Justeringsperson Digitalt signerat 


  Torbjörn Edgren (C) 


 


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2020-11-16 


Anslaget under tiden 2020-11-20—2020-12-14 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


 


Underskrift   Digital signering 


  Moa Jakobsson Chaaya 
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§ 225 Internkontroll uppföljningsrapport 2020 och internkontrollplan 


2021 KS/2020:494 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner uppföljningsrapport för internkontroll 2020. 


• Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med internkontrollplan för 2021 i 


enlighet med ny styrmodell.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Förvaltningen redovisar i uppföljningsrapporten arbetet med internkontroll under 2020. 


Kontrollerna har genomförts utifrån följande sex risker:  


• Brandskydd 


• Sekretessbrott 


• Hot och våld 


• Förskingring  


• Mutor, bestickning och jäv  


• Otillbörlig påverkan  


 


Sammanlagt har åtta kontroller genomförts utifrån identifierade riskområden. Efter utförda 


kontroller har tre avvikelser hittats, för varje avvikelse har minst en åtgärd definierats. 


Åtgärdernas uppföljning koordineras av kvalitetsstrateg och följs upp i vertikal dialog 3.   


Internkontrollplan 2021  


I enlighet med den nya styrmodellen kommer internkontrollen från och med 2021 på ett 


bättre sätt implementeras i det dagliga arbetet. För att få till det kommer planering och 


uppföljning av interna kontroller flytta in i planering och uppföljningsprocessen. För 2021 


kommer beslutsnivåerna ”kommun” och ”sektion” kunna välja in risker i internkontrollen 


när verksamhetsplaneringen görs, det följs sedan upp i den vertikala dialogen. Med denna 


förändring får intern kontroll en naturlig plats i planering och uppföljningsprocessen.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  
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Barnkonventionen  


Ärendet har ingen direkt påverkan på barn.  


Beslutsunderlag 


AU §146, 2020-10-22 


Tjänsteskrivelse  


Uppföljningsrapport internkontroll 2020  


Föredragning och debatt 


Kvalitetsstrateg Esbjörn Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Stratsys 


Status  


Avslutat 
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§ 226 Motion om strategi för ökat bostadsbyggande i Dalstorp 


KS/2019:588 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• 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) och Karin Reboli (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 


förslag. 


Jan Hagberg (SD) och C-gruppen (Lennart Haglund, Cecilia Valbrant och Torbjörn Edgren) 


reserverar sig mot beslutet. 


Sammanfattning av ärendet 


Karin Peterson och Stephan Bergman har 2019-11-28 lämnat en motion angående .  


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.  
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Förvaltningen var i kontakt med motionärerna 2020-07-01 för tillfälle att utveckla förslaget. 


De hade inget ytterligare att tillägga.   


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.  


• 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  
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• 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.  


Beslutsunderlag 


Motion om strategi för ökat bostadsbyggande i Dalstorp 


Tjänsteskrivelse, svar på motion  


Förslag till beslut på sammanträdet 


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


Ordförande Tony Hansen (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna 


utskottets förslag. 


Beslutet skickas till 


AU §149, 2020-10-22 


Karin Peterson (M) 


Stephan Bergman (M) 


Samhällsutvecklingssektionen 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 227 Kommunernas klimatlöften - VGR KS/2020:316 


Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 


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


 


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 


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 


AU §142, 2020-10-22 


Tjänsteskrivelse  


Analys av kommunensklimatlöften 


Föredragning och debatt 


Miljöstrateg Thomas Tranefors föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) ger förslaget att komplettera beslutet med klimatlöfte 


3 och 4. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer allmänna utskottet förslag mot Haglunds (C) förslag och finner att 


kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) förslag. 


Beslutet skickas till 


Samhällsutvecklingssektionen 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 228 Ändring av benämning av priser och stipendier i Tranemo 


kommun KS/2020:393 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• 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 


AU §144, 2020-10-22 


Tjänsteskrivelse  



https://sv.wikipedia.org/wiki/Konstn%C3%A4r

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturarbetare

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utgifter
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Föredragning och debatt 


Kulturchef Juan Ochoa och fritidschef Annika Loman föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Kommunledningsstaben 


Kulturchef 


Fritidschef 


Författningssamlingen 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 229 Familjecentral i Tranemo kommun KS/2014:411 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Öppnar en familjecentral så snart som möjligt under året 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. 


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 
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verksamhet. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till en så optimal utformning av 


familjecentralsliknande verksamhet som möjligt, anpassad just efter Tranemo kommuns 


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 
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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. 


Beslutsunderlag 


LU §63, 2020-10-22 


Tjänsteskrivelse  


Bilaga: Förslag till familjecentralsliknande verksamhet – Tranemo kommuns Familjehus 


2020-09-22 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Thomas Åhman och sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och 


svarar på frågor.  


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen  


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 230 Motion om daglig verksamhet i privat regi KS/2019:507 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen anses besvarad 


Sammanfattning av ärendet 


ChrisTina Yngvesson (M) har den 8 oktober 2019 lämnat motion  


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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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. 


Beslutsunderlag 


OU §102, 2020-10-22 


Motion om Valfrihet för personer inom daglig verksamhet, 2019-10-08. 


Tjänsteskrivelse om svar på motion, 2020-09-25. 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  


Beslutet skickas till 


Christina Yngvesson  


Omsorgssektionen 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 231 Förändring i förvaltningsorganisationen KS/2020:507 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• 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. 
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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.   


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 


AU §145, 2020-10-22 


Tjänsteskrivelse  


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor.  
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Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Status 


Kommunfullmäktige  
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§ 232 Sammanträdestider 2021 KS/2020:401 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner sammanträdestid för ytterligare ett budgetutskott den 31 augusti 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 


Förvaltningen ser ett behov av att utöka antalet budgetutskott för 2021 med ytterligare ett 


sammanträde än vad som tidigare beslutats. Förslaget är att budgetutskottet ska 


sammanträda även den 31/8 2021.  


Tidigare beslutade sammanträdestider för budgetutskottet är: 25/2, 28/4, 29/4, 19/5 och 27/9. 


Ekonomisk påverkan 


Ytterligare ett sammanträde för budgetutskottet medför arvodesersättning för ledamöter 


under ytterligare ett sammanträde. Totalt är det färre budgetutskott 2021 än 2020. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse  


Budgetutskottets beslut 2020-09-30, 11 § 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner och funktioner 


Politik 


Status  


Avslutat 
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§ 233 Revidering av förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads 


kommunalförbund KS/2020:480 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• 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 


AU §153, 2020-10-22 


Tjänsteskrivelse  


Protokollsutdrag BR 2020-09-18 § 51 Revidering av förbundsordning 


Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtödsfunktionen 


Boråsregionen (info@borasregionen.se) 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 234 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2019 


KS/2020:410 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• 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. 


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. 
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Beslutsunderlag 


AU §152, 2020-10-22 


Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2019 


Granskningsrapport stiftelser 


Revisionsberättelser stiftelserna 2019 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 235 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 fem anmälningar som inkommit sedan förra 


utskottsmötet. Tabellen läses vertikalt. 


Tabell 1. Anmälda kränkningar 2020-09-01—2020-10-12 


Skolform  Utsatt 


barn/elev 


 Inblandade  Typ av 


kränkning 


 Diskriminerings-


grund 


 


förskola  pojke 4 barn/elev 5 fysisk 1 nej 3 


fritidshem  flicka 1 personal  psykisk 1 ja 2 


grundskola 


f-6 


2   annan 


vuxen 


 muntlig 4   


grundskola 


7-9 


     skriftlig    


gymnasium 3         
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vuxen-


utbildningen  


         


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2020-09-01—2020-10-12 


Diskrimineringsgrund (antal fall) 2 


kön  


könsöverskridande identitet  


etnicitet 2 


funktionshinder  


sexuell läggning  


ålder  


religion  


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.   


Föredragning och debatt 


Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutsunderlag 


LU §65, 2020-10-22 


Tjänsteskrivelse  


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Status  


Pågående 
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§ 236 Initiativärende - Utvärdering av resursfördelningsmodell inom 


Lärandesektionen KS/2020:590 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avslår initiativärendet. 


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 


2020-11-12 lämnade Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) ett initiativärende om 


utvärdering av resursmodellen inom lärandesektionen. 


Moderaterna yrkar på: 


- Att kommunen omgående följer upp hur kvalitén i del olika skolorna har påverkats 


av den gällande resursfördelningsmodellen. 


- Att en utvärdering sker av resursfördelningsmodellen. 


Beslutsunderlag 


KS/2020:590 Initiativärende om resursfördelningsmodell 


Föredragning och debatt 


Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) föredrar sitt initiativärende och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Karin Reboli (M) yrkar bifall till förslaget. 


Ordförande Tony Hansen (S) yrkar avslag till förslaget. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Hansens 


(S) förslag. 


Omröstning begärs.  


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för att avslå initiativärendet 


Nej-röst för att anta initiativärendet 
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Omröstningsresultat 


Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget.  


 Omröstning 1 Initiativärende 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Lena Eksberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)  X   


Stefan Larsson (V) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Karin Reboli (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Jan Hagberg (SD)  X  


Tony Hansen (S) X   


 


Beslutet skickas till 


Karin Reboli (M) 


Stephan Bergman (M) 


Status 


Avslutat 
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§ 237 Domar till kommunstyrelsen KS/2020:38 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Följande domar delges kommunstyrelsen;  


- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2020-10-07 


Mål nr 582-20 


- Beslut Dom Borås Tingsrätt 


Dom 2020-09-24 


Mål nr B1376-20 


- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2020-09-30 


Mål nr 3350-20 


- Beslut Dom Eksjö Tingsrätt 


Dom 2020-10-01 


Mål nr 1530-9 


- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2020-10-08 


Mål nr 4032-20 


Status 


Pågående 
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§ 238 Information från förvaltningen KS/2020:506 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen får information om följande; 


- Befolkningsstatistik 


- Nuläge Covid-19. 


- Ranking av Bästa Skolkommun 


- Upphandling Solbacken 


- Nya golv i idrottshall på Limmareds- och Länghemskolan. 


- Månadsuppföljning Oktober. 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall och ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på 


frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 239 Delegeringsbeslut KS/2020:79 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 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.  


Jäv 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 


ärendet. Emelie Romland (C) ersätter. 


Ärendet 


Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 


tjänstepersoner delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 


delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Delegeringsbeslut Personal Okt 


FN SoL Oktober 


Färdtjänst Oktober 


IFO Oktober 


ÄO Oktober  


Delegeringsbeslut KS-UPH 2020-11-03 


LSS Oktober 


BAB-beslut oktober 2020 


Status 


Pågående 
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§ 240 Delgivningar KS/2020:35, KS/2020:529, KS/2020:524 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 


 


- Delårsbokslut 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 


- Brev Delårsbokslut 2020 Boråsregionen 


- Protokollsutdrag §74 201023 Delårsbokslut 2020 Boråsregionen 


- Delårsbokslut 2020 – slutversion Boråsregionen 


- Bedömning delårsbokslut 2020 Sjuhärads kommunalförbund med underskrifter 


- Rapport – Granskning av Sjuhärads kommunalförbund delårsbokslut 


- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 


- Brev gällande trängsel i kollektivtrafiken 


- Svar till Västtrafik 2020-11-02 


- SV Behåll vår personal på Länghemsskolan 


- Behåll vår personal på Länghemsskolan (3) 


Status 


Pågående 
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§ 241 Utskottsprotokoll KS/2020:37, KS/2020:5, KS/2020:21 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll LU 2020-10-22 


- Allmänna utskottet 2020-10-22 


- Protokoll AU 2020-11-04 


- Protokoll OU 2020-10-22 


Status 


Pågående 
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§ 242 Nämndprotokoll KS/2020:35 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll; 


Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2020-10-20 


Status 


Pågående 
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§ 243 Övriga protokoll TFAB/2020:1, KS/2020:41 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 


- Protokoll TFAB samråd 2020-10-27 


- Styrelseprotokoll TranemoBostäder AB 20200920 


Status 


Pågående 
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