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Plats   Forumsalen i Tranemo/ Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   13:00 – 15:15   

 

Närvarande Beslutande  

Anders Brolin (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. §§1–6, §§8–11, §§13–16 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. §§1–6, §§8–16 

Rosé Torkelsson (S) 

Lena Eksberg (S), §§1–6, §§8–16 

Caroline Bergmann (Mp) 

Per Simonson (Kd) 

Stefan Larsson (V) 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Valbrant (C) 

Stephan Bergman (M) 

Karin Reboli (M) 

Jan Hagberg (SD) 

Christoffer Andersson (C), ers. §7, §12 

Bo Haarala (S), ers. §7 

Gunilla Blomgren (L), ers. §7   

 Icke tjänstgörande ersättare   

Christoffer Andersson (C) §§1–6, §§8–11, §§13–16 

Bo Haarala (S), §§1–6, §§8–16 

Gunilla Blomgren (L), §§1–6, §§8–16 

Erene Bertilsson (Kd) 

Emelie Romland (C) 

Kathleen Wireklev (M) 

Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Kajsa Montan, funktionschef 

  Anne Steine, processekreterare 

  Moa Jakobsson Chaaya, processekretare 

Konrad Fredh, ekonomichef 

Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

Maria Wichers, Verksamhetscontroller §6 

Manda Schillerås, enhetschef §1 

Patrik Westerlund, tf. sektionschef 

Cathrine Persson, enhetschef §2 

  

 

Paragrafer  §1-§16 

Utses att justera  Karin Reboli (M) 
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Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Anders Brolin (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Karin Reboli (M) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-01-18 

Anslaget under tiden 2021-01-22—2021-02-15 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 
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§ 1 Turistinformation Glasets hus KS/2020:519 

Kommunstyrelsens beslut  

• Avvecklar Tranemo kommuns turistinformation på Glasets hus genom att inte förnya 

avtalet som löper ut 2021 05 01. 

• Förvaltningen får vi uppdrag att säkerställa en infopoint och cykeluthyrning i 

Limmared samt att ta fram en plan för cykeluthyrning på andra orter i kommunen. 

 

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 

Sedan flera år tillbaka har besöksstatistiken minskat på turistinformationer i hela Sverige. 

Förklaringen är att allt fler söker sin information på internet genom dator, mobiltelefon eller 

surfplattor, enligt statistik från Visita (bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska 

besöksnäringen). Allt fler kommuner väljer att satsa på turistinformation genom en ökad 

närvaro på internet och i sociala medier, ibland i kombination med tillfälliga 

turistinformatörer när det är högsäsong. Så kallade info-points ökar, där befintlig personal 

på ett besöksmål utbildas och löpande förses med information och tips om vad som är på 

gång i området. Detta sker helt ideellt och kan ge näringsidkaren på besöksmålet mervärde i 

form av t.ex omnämnande i kommunens informations- och marknadsföringskanaler.  

I Tranemo kommun finns idag sex info-points, dessa är Limmareds säteri, Hofsnäs saluhall, 

Centralen, Hagatorpet, Kroksjöns kaffestuga samt Torpa Stenhus som även har en 

säsongsöppen turistinformation med bemanning juni-augusti.  

Förvaltningen bedömer att detta är fullt tillräckligt och att Tranemo kommun bör följa den 

trend som tydligt syns genom likabehandling där alla som vill blir erbjudna info-points. I 

besöksnäringsfrågor har Tranemo kommun ett tätt samarbete med Boråsregionen Sjuhärad 

och i synnerhet med Svenljunga kommun, där vi har gemensam hemsida,  

www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/, samt gemensam turistbroschyr. Svenljunga 

kommun tog steget inför säsongen 2020 och lade ned sin fysiska turistinformationen. 

Numera har de en info-point där besökare kan söka information själva på en fast skärm samt 

hämta ett urval av broschyrer och kartor.  
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Sedan juni 2016 har Tranemos turistinformation varit lokaliserad i Glasets hus. Avtalet 

sträcker sig till 2021 05 01 med en uppsägning på tre månader innan verkställighet av 

uppsägning.  

En dialog har förts med Kultur 1740. Förvaltningen anser att vi inte längre har behov av att 

fortsätta detta samarbete. 

Ekonomisk påverkan 

Tranemo kommun sparar 170 000 kr per år  

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

AU §170, 2020-12-10 

Tjänsteskrivelse  

Uppdragsavtal Turistinformation – Kultur 1740 

Föredragning och debatt 

Enhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

Föreningen Kultur 1740 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 2 Avtal om gränsöverskridande besök på återvinningscentral med 

Svenljunga kommun. KS/2020:535 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun tecknar avtal med Svenljunga kommun om 

kommunöverskridande besök på Svenljungas återvinningscentral. 

 

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 

I takt med att fler kommuner skaffar inpasseringssystem till sina återvinningscentraler ökar 

möjligheten att tillåta kommungräns överskridande besök på ÅVC. Genom att införa 

inpasseringssystem kan man kontrollera att endast kommuninvånare med giltigt 

renhållningsabonnemang får tillträde till kommunens ÅVC, men det öppnar också för 

möjligheten att genom avtal med närliggande kommuner tillåta invånare från 

grannkommunen att få inpasseringskort till ÅVC:n. Detta regleras sedan ekonomiskt med en 

överenskommen summa per besök.  

Svenljunga kommun har nu skaffat inpasseringssystem och ställt frågan till Tranemo 

kommuns renhållningsenhet om de vill avtala om att Tranemos kommuninvånare ska kunna 

få besöka Svenljunga kommuns återvinningscentral. Då detta ligger helt i linje med den 

önskan om utökad regional samverkan kring renhållningsfrågor som regionens 

avfallsenheter arbetar för, önskar förvaltningen teckna avtal med Svenljunga kommun om 

kommungränsöverskridande besök på Svenljungas återvinningscentral. Ersättningen per 

besök är i dagsläget föreslagen att vara 125 kr/besök, detta är den summa som flera 

kommuner med denna typ av avtal använder sig av. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet bör inte ha någon ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet kan inte anses ha någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §172, 2020-12-10 

Tjänsteskrivelse  
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Avtal mellan Tranemo kommun och Svenljunga kommun gällande gränsöverskridande 

besök på återvinningscentral 2020-11-26 

Föredragning och debatt 

Enhetschef Cathrine Persson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Status  

Avslutat 
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§ 3 Inhägnad poolbilsparkering på baksidan av kommunhuset 

KS/2018:489 

Kommunstyrelsens beslut 

• Vidtar ingen åtgärd gällande inhägnad av poolbilsparkering. 

 

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 

Kommunens bilar har tidigare utsatts för inbrott och skadegörelse. 2018 när dessa inbrott inträffade 

föreslog förvaltningen att en inhägnad parkering för kommunens poolbilar skulle byggas på baksidan 

av kommunhuset och i och med det utöka investeringsbudgeten, se KS/2018:489. Ärendet 

återremitterades till förvaltningen för att kika på alternativ plats. 

 Det gjordes omedelbara åtgärder i samband med inbrotten. Tankkorten förflyttades från bilarna till 

nyckelskåp och bilarna försågs med dekaler som talar om att det inte finns några värdesaker i bilen. 

Efter dessa åtgärder har vi inte haft problem med inbrott och skadegörelse.  

Ekonomisk påverkan 

Förslaget innebär att det inte blir någon ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §173, 2020-12-10 

Tjänsteskrivelse om inhägnad av poolibilsparkeringen  

AU § 137 Inhägnad poolbilsparkering på baksidan av kommunhuset  

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Status  

Kommunstyrelsen 
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§ 4 Ramuppdrag IT 2021 KS/2020:615 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021 inklusive prislista för ITs tjänster 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 

Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Därmed överlämnas 

förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2021. 

Ärendet 

Ulricehamn och Tranemo kommun har sedan den 1 augusti 2010 haft en etablerad 

IT-samverkan. Syftet med samverkan inom IT-området är att klara den accelererande 

digitalisering som sker inom de kommunala verksamheterna. Samarbetet syftar även till att 

vid varje förändring/utveckling hitta samverkan mellan kommunerna. På sikt är målet att 

pröva om nuvarande applikationer i de två kommunerna kan bli gemensamma för att nå så 

hög kostnadseffektivitet som möjligt. 

Årligen skrivs ett nytt ramuppdrag fram som mer i detalj beskriver kommunernas uppdrag 

till samverkansnämnd IT och IT-enheten. IT-samverkan gäller både utveckling och drift. I 

ramuppdraget redovisas de åtaganden som åligger IT-enheten gällande drift och support 

samt den prissättning som föreslås för 2021. IT-enhetens verksamhet följs upp i 

samverkansnämnd IT genom bland annat nyckeltal. 

Förslag till ramuppdrag bereds av IT-forum utveckling och drift, förslaget fastställs i IT-

styrgrupp och IT-nämnd. Därefter lämnas slutgiltigt förslag till respektive kommunstyrelse 

för beslut. Med utgångspunkt från den dialog som förts mellan Tranemo och Ulricehamns 

kommuner överlämnas förslag till ramuppdrag inklusive prislista för 2021. Ramuppdraget 

innehåller en översiktlig beskrivning om vilka förändringar som gjorts i ramuppdraget. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har en ekonomisk påverkan i och med att prislistan för ITs tjänster är uppräknad 

från föregående år. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen direkt påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 

AU §175, 2020-12-10 

Tjänsteskrivelse  

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021 

Prislista för ITs tjänster 2021 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

IT-enheten 

Författningssamlingen/Hemsidan 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021 

Prislista för ITs tjänster 2021 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 5 Ägardirektiv och bolagsordningar för Tranemo kommuns bolag 

KS/2020:384 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar gemensamt ägardirektiv för Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och 

Tranemo Utvecklings AB och ersätter tidigare gällande ägardirektiv för nämnda 

bolag. 

• Antar bolagsordningar för Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och Tranemo 

Utvecklings AB och ersätter tidigare gällande bolagsordningar för nämnda bolag. 

 

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 har fått i uppdrag att förtydliga ägardirektiv och bolagsordningar för 

kommunens bolag. Styrdokumenten har processats fram i samråd med samtliga bolag. 

Bolagsordningen är bolagets samling med regler. Ägardirektivet uttrycker det som ägaren, 

kommunfullmäktige, vill. Det utgör grunden för styrelsens och ledningens strategiska och 

operativa område.   

Ägardirektiven har gjorts om till ett gemensamt dokument för hela koncernen, med särskilda 

bilagor för vad som gäller specifikt för respektive bolag. Det är förtydligat hur samverkan 

ska ske mellan bolagen och ägaren och förhoppningen är att dokumentet ska vara mer 

lättöverskådligt och användbart. Det är till största delar strukturella förändringar och 

förtydliganden som har gjorts.  

Det finns en bolagsordning för respektive bolag. Dokumenten har setts över och förutom 

mindre redaktionella förändringar har även verksamhetsföremålet i Tranemo Utvecklings 

ABs bolagsordning är förändrats.  

Förutom vad som nämnts ovan har följande ändringar har skett i bolagsordningarna: 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma – tid för utskick är ändrat. 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman – Tillagt att allmänheten får närvara. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  
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Barnkonventionen  

Ärendet har ingen direkt påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §174, 2020-12-10 

Tjänsteskrivelse  

Ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag¨ 

Bolagsordning för Tranemo Forum AB 

Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 

Bolagsordning för Tranemobostäder AB 

Föredragning och debatt 

Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Författningssamlingen 

Tranemobostäder  

TUAB 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Beslut, ägardirektiv och bolagsordningar 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 6 Regler för taxor och avgifter för omsorgssektionen KS/2020:537 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar regler för taxor och avgifter för omsorgssektionen 

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 

Inför budgetår 2021 har Kommunfullmäktige den 23 november antagit ett antal ändringar av 

taxor och avgifter inom omsorgssektionen. Några taxor har tillkommit och andra har höjts 

för att bättre motsvara kommunens faktiska kostnader. Som en följd av det har regler för 

taxor och avgifter inom omsorgssektionen reviderats.  

Ärendet 

Revidering av reglerna har skett för att anpassa dem till det beslut om taxor och avgifter som 

Kommunfullmäktige beslutat om den 23 november. Förslaget innebär främst följande 

förändringar: 

• Taxa för medboende på vård- och omsorgsboende tillkommer, vilken avser kostnader 

för larm, nyttjande av tvättstuga och andra allmänna ytor. 

• Taxa för resor till och från dagverksamhet, som tidigare debiterats utifrån olika 

nivåer baserat på antal resor per månad, förändras till en gemensam taxa per månad. 

Taxan utgår då från den högsta nivån och har indexerats till 2021 års nivå. 

• Taxa för hemtjänstinsatser, som tidigare utgått från fem olika nivåer, utgår istället 

från två nya nivåer; en för dagliga insatser samt en för icke dagliga insatser. 

• En taxa för serviceinsatser per beviljad timme inom hemtjänsten införs. Denna har 

tidigare ingått i taxan för hemtjänst som utgick från fem nivåer. 

• En taxa tillkommer för ej avbokad insats inom hemtjänsten (denna gäller ej 

boendestöd). 

• En taxa tillkommer för boendestöd. Taxan uppgår till samma belopp som debiteras 

vid icke dagliga insatser för hemtjänst. 

• Taxan som tidigare debiterats för hemsjukvård och tekniska hjälpmedel slås samman 

och blir en gemensam taxa. Den har också indexerats till 2021 års nivå. 
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• En taxa för mellanmål tillkommer för boende inom funktionsnedsättning samt vid 

korttidstillsyn/korttidsvistelse. Taxan är beräknad utifrån Konsumentverkets 

rekommendation. 

• Taxan för resor för boende inom funktionsnedsättning utgår inte längre från 

Skatteverkets rekommendation, utan baseras istället på kommunens faktiska 

kostnad. 

Ekonomisk påverkan 

Förslaget på förändrade taxor och avgifter innebär att nya taxor tillkommer samt att några 

taxor höjs för att bättre motsvara våra faktiska kostnader i kommunen. Det kan innebära en 

ökad taxa för somliga brukare, men all debitering styrs utifrån brukarens betalningsförmåga. 

Många av ovanstående taxor regleras av en maxtaxa, ett så kallat takbelopp, vilket innebär 

att brukaren aldrig kan debiteras för ett högre belopp än maxtaxan avser. Samtliga brukare 

kommer få sin avgift prövad oavsett om de bor på ett vård- och omsorgsboende eller i 

ordinärt boende, ensamma eller sammanboende. Det är svårt att göra en exakt beräkning av 

vad detta innebär för kommunens ekonomi samt för den enskilde. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ej en påverkan ur ett barnrättsperspektiv, då brukare aldrig debiteras för mer än 

sin betalningsförmåga. 

Beslutsunderlag 

OU §138, 2020-12-10 

Tjänsteskrivelse  

Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Angela Madsén Jonsson och verksamhetscontroller Maria Wichers föredrar 

ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
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Status  

Avslutat 
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§ 7 Stiftelser, fonder 2019 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

KS/2020:533 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 

understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons 

fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons 

fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i 

samförvaltningen. 

• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 

Jäv 

Lennart Haglund (C), Eva-Karin Haglund (S) och Lena Eksberg (S) anmäler jäv och deltar 

därmed inte i handläggningen av ärendet. Christoffer Andersson (C), Bo Haarala (S) och 

Gunilla Blomgren (L) ersätter.  

Ärendet 

Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo 

Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och 

Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot 

godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Barnkonventionen 

Ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

OU §125, 2020-11-19 

Tjänsteskrivelse 

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och understödsstiftelser, årssammandrag 2019 

Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och understödsstiftelser 

Årsredovisning Stiftelsen Fritz och Ellen Claesson fond 2019 

Årsredovisning Stiftelsen Sjukhjälps- och understödsfond 2019 

Årsredovisning Stiftelsen Edit Anderssons fond 2019 

Årsredovisning stiftelsen Uddebo och Tranemo ungdomsdonation 2019 
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Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Medborgarservice och processtöd 

Ekonomifunktionen  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 8 Valärende - Val av ordförande till Budgetutskottet KS/2020:657 

Kommunstyrelsens beslut 

• Entledigar Tony Hansen (S) som ledamot och ordförande i budgetutskottet. 

• Utser Anders Brolin (S) till ledamot och ordförande i budgetutskottet. 

 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

2020-10-02 lämnade Tony Hansen (S) in en avsägelse för samtliga av sina politiska uppdrag (förutom 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige). 

2020-11-23 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Tony Hansen (S) från hans uppdrag, bland 

annat kommunstyrelsens ordförande från och med 2021-01-01. Anders Brolin (S) utsågs till 

kommunstyrelsens nya ordförande från och med 2021-01-01. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente §19: 

”Ledamöter och ersättare i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid 

som de invalts i styrelsen.” 

Enligt kommunstyrelsens reglemente §20: 

” Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en ordförande, en förste 

vice ordförande och en andra vice ordförande i varje utskott.” 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Ekonomifunktionen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 9 Domar 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 2020-12-02 

Mål nr 4163-20 

- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2020-11-10 

Mål nr 4082-20 

- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2020-10-15 

Mål nr 3009-20 

Status 

Pågående 
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§ 10 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/bitr.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. På lärandeutskottet i januari redovisas inga anmälningar istället kommer en 

sammanställning och analys av höstterminens anmälningar att redovisas på lärandeutskottet 

i februari samt ev. nyinkomna anmälningar enligt månatlig rutin.  

I tabellen nedan redovisas de tolv 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. 
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Tabell 1. Anmälda kränkningar 2020-11-12—2020-12-02 

Skolform  Utsatt 

barn/ele

v 

 Inblandad

e 

 Typ av 

kränkning 

 Diskriminerings-

grund 

 

förskola  pojke 9 barn/elev 12 fysisk 6 nej 8 

fritidshem  flicka 3 personal  psykisk 2 ja 4 

grundskola 

f-6 

10   annan 

vuxen 

 muntlig 8   

grundskola 

7-9 

2     skriftlig    

gymnasium 

 

         

vuxen-

utbildningen  

         

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2020-11-12—2020-12-02 

Diskrimineringsgrunder (antal fall) 4 

kön 2 

könsöverskridande identitet  

etnicitet 2 

funktionshinder  

sexuell läggning 1 

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.   

Beslutsunderlag 

LU §75, 2020-12-10 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 11 Information från förvaltningen KS/2021:48 

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; 

- Vaccination Covid-19 

- Nuläge Covid-19 

- Distansundervisning åk 7–9 

- Digitalt samråd gällande fördjupad översiktsplan Länghem 

- Åtgärder för att underlätta för föreningslivet under Covid-19. 

- Befolkningsstatistik 

- Kommunal skog har avverkats olovligt  

- Presentation av tf. sektionschef Patrik Westerlund. 

- Inför bokslut 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall, sektionschef Angela Madsén Jonsson, ekonomichef Konrad 

Fredh och tf. sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 12 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.  

Jäv 

Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 

Christoffer Andersson (C) ersätter. 

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 2021-01-04 

Delegeringsbeslut Personal Dec 

Delegeringsbeslut LSS December 

Delegeringsbeslut FN SoL December 

Delegeringsbeslut Färdtjänst December 

Delegeringsbeslut IFO December 

Delegeringsbeslut ÄO December 

Delegeringsbeslut Skolskjuts 

Delegeringsbeslut BAB November 

Delegeringsbeslut BAB December 

Status 

Avslutat 
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§ 13 Delgivningar KS/2020:35, KS/2020:529, KS/2020:656 

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; 

 

- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20200327 

- RF-SISU brev till kommunen 

- §69 Sotningstaxa underskrivet 

- §63 Vitesföreläggande Värmlandsgatan 30, Borås, underskrivet 

- §60 Direktionens möjlighet till möten på distans, underskrivet 

- §59, Beslut av ordförande ang distansmöten 2020-12-18, underskrivet 

- Expediering av regeringens beslut 

- Meddelande 202020 från SKRs styrelse om Överenskommelse mellan Staten och 

Sveriges Kommuner 

- 20-2020-SIGN-ÖK Psykisk Hälsa 

- Meddelande 242020 från SKRs styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner 

- 24-2020-SIGN-ÖK Välfärdsteknik 

- Svar från ordförande i Västtrafiks styrelse till Tranemo Kommun gällande skolbuss 

- Signerat ordförandebeslut om val av ordförande till Allmänna utskottet 

Status 

Avslutat 
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§ 14 Utskottsprotokoll KS/2020:21, KS/2020:37, KS/2020:5 

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 OU 2020-12-10 

- Protokoll AU 2020-12-10 

- Protokoll LU 2020-12-10 

Status 

Avslutat 
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§ 15 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 2020-12-15 

Status 

Avslutat 
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§ 16 Övriga protokoll 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 från styrelsemöte TranemoBostäder AB 20201110 

Status 

Avslutat 
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Plats   Forumsalen i Tranemo/ Digitalt via Microsoft Teams 


Tid   13:00 – 15:15   


 


Närvarande Beslutande  


Anders Brolin (S), ordf. 


Lennart Haglund (C), vice ordf. §§1–6, §§8–11, §§13–16 


Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. §§1–6, §§8–16 


Rosé Torkelsson (S) 


Lena Eksberg (S), §§1–6, §§8–16 


Caroline Bergmann (Mp) 


Per Simonson (Kd) 


Stefan Larsson (V) 


Torbjörn Edgren (C) 


Cecilia Valbrant (C) 


Stephan Bergman (M) 


Karin Reboli (M) 


Jan Hagberg (SD) 


Christoffer Andersson (C), ers. §7, §12 


Bo Haarala (S), ers. §7 


Gunilla Blomgren (L), ers. §7   


 Icke tjänstgörande ersättare   


Christoffer Andersson (C) §§1–6, §§8–11, §§13–16 


Bo Haarala (S), §§1–6, §§8–16 


Gunilla Blomgren (L), §§1–6, §§8–16 


Erene Bertilsson (Kd) 


Emelie Romland (C) 


Kathleen Wireklev (M) 


Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Kajsa Montan, funktionschef 


  Anne Steine, processekreterare 


  Moa Jakobsson Chaaya, processekretare 


Konrad Fredh, ekonomichef 


Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


Maria Wichers, Verksamhetscontroller §6 


Manda Schillerås, enhetschef §1 


Patrik Westerlund, tf. sektionschef 


Cathrine Persson, enhetschef §2 
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§ 1 Turistinformation Glasets hus KS/2020:519 


Kommunstyrelsens beslut  


• Avvecklar Tranemo kommuns turistinformation på Glasets hus genom att inte förnya 


avtalet som löper ut 2021 05 01. 


• Förvaltningen får vi uppdrag att säkerställa en infopoint och cykeluthyrning i 


Limmared samt att ta fram en plan för cykeluthyrning på andra orter i kommunen. 


 


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 


Sedan flera år tillbaka har besöksstatistiken minskat på turistinformationer i hela Sverige. 


Förklaringen är att allt fler söker sin information på internet genom dator, mobiltelefon eller 


surfplattor, enligt statistik från Visita (bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska 


besöksnäringen). Allt fler kommuner väljer att satsa på turistinformation genom en ökad 


närvaro på internet och i sociala medier, ibland i kombination med tillfälliga 


turistinformatörer när det är högsäsong. Så kallade info-points ökar, där befintlig personal 


på ett besöksmål utbildas och löpande förses med information och tips om vad som är på 


gång i området. Detta sker helt ideellt och kan ge näringsidkaren på besöksmålet mervärde i 


form av t.ex omnämnande i kommunens informations- och marknadsföringskanaler.  


I Tranemo kommun finns idag sex info-points, dessa är Limmareds säteri, Hofsnäs saluhall, 


Centralen, Hagatorpet, Kroksjöns kaffestuga samt Torpa Stenhus som även har en 


säsongsöppen turistinformation med bemanning juni-augusti.  


Förvaltningen bedömer att detta är fullt tillräckligt och att Tranemo kommun bör följa den 


trend som tydligt syns genom likabehandling där alla som vill blir erbjudna info-points. I 


besöksnäringsfrågor har Tranemo kommun ett tätt samarbete med Boråsregionen Sjuhärad 


och i synnerhet med Svenljunga kommun, där vi har gemensam hemsida,  


www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/, samt gemensam turistbroschyr. Svenljunga 


kommun tog steget inför säsongen 2020 och lade ned sin fysiska turistinformationen. 


Numera har de en info-point där besökare kan söka information själva på en fast skärm samt 


hämta ett urval av broschyrer och kartor.  



http://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/





  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-01-18 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 5 


 


Sedan juni 2016 har Tranemos turistinformation varit lokaliserad i Glasets hus. Avtalet 


sträcker sig till 2021 05 01 med en uppsägning på tre månader innan verkställighet av 


uppsägning.  


En dialog har förts med Kultur 1740. Förvaltningen anser att vi inte längre har behov av att 


fortsätta detta samarbete. 


Ekonomisk påverkan 


Tranemo kommun sparar 170 000 kr per år  


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


AU §170, 2020-12-10 


Tjänsteskrivelse  


Uppdragsavtal Turistinformation – Kultur 1740 


Föredragning och debatt 


Enhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen 


Föreningen Kultur 1740 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 2 Avtal om gränsöverskridande besök på återvinningscentral med 


Svenljunga kommun. KS/2020:535 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tranemo kommun tecknar avtal med Svenljunga kommun om 


kommunöverskridande besök på Svenljungas återvinningscentral. 


 


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 


I takt med att fler kommuner skaffar inpasseringssystem till sina återvinningscentraler ökar 


möjligheten att tillåta kommungräns överskridande besök på ÅVC. Genom att införa 


inpasseringssystem kan man kontrollera att endast kommuninvånare med giltigt 


renhållningsabonnemang får tillträde till kommunens ÅVC, men det öppnar också för 


möjligheten att genom avtal med närliggande kommuner tillåta invånare från 


grannkommunen att få inpasseringskort till ÅVC:n. Detta regleras sedan ekonomiskt med en 


överenskommen summa per besök.  


Svenljunga kommun har nu skaffat inpasseringssystem och ställt frågan till Tranemo 


kommuns renhållningsenhet om de vill avtala om att Tranemos kommuninvånare ska kunna 


få besöka Svenljunga kommuns återvinningscentral. Då detta ligger helt i linje med den 


önskan om utökad regional samverkan kring renhållningsfrågor som regionens 


avfallsenheter arbetar för, önskar förvaltningen teckna avtal med Svenljunga kommun om 


kommungränsöverskridande besök på Svenljungas återvinningscentral. Ersättningen per 


besök är i dagsläget föreslagen att vara 125 kr/besök, detta är den summa som flera 


kommuner med denna typ av avtal använder sig av. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet bör inte ha någon ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet kan inte anses ha någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §172, 2020-12-10 


Tjänsteskrivelse  
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Avtal mellan Tranemo kommun och Svenljunga kommun gällande gränsöverskridande 


besök på återvinningscentral 2020-11-26 


Föredragning och debatt 


Enhetschef Cathrine Persson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Status  


Avslutat 
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§ 3 Inhägnad poolbilsparkering på baksidan av kommunhuset 


KS/2018:489 


Kommunstyrelsens beslut 


• Vidtar ingen åtgärd gällande inhägnad av poolbilsparkering. 


 


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 


Kommunens bilar har tidigare utsatts för inbrott och skadegörelse. 2018 när dessa inbrott inträffade 


föreslog förvaltningen att en inhägnad parkering för kommunens poolbilar skulle byggas på baksidan 


av kommunhuset och i och med det utöka investeringsbudgeten, se KS/2018:489. Ärendet 


återremitterades till förvaltningen för att kika på alternativ plats. 


 Det gjordes omedelbara åtgärder i samband med inbrotten. Tankkorten förflyttades från bilarna till 


nyckelskåp och bilarna försågs med dekaler som talar om att det inte finns några värdesaker i bilen. 


Efter dessa åtgärder har vi inte haft problem med inbrott och skadegörelse.  


Ekonomisk påverkan 


Förslaget innebär att det inte blir någon ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §173, 2020-12-10 


Tjänsteskrivelse om inhägnad av poolibilsparkeringen  


AU § 137 Inhägnad poolbilsparkering på baksidan av kommunhuset  


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Status  


Kommunstyrelsen 
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§ 4 Ramuppdrag IT 2021 KS/2020:615 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021 inklusive prislista för ITs tjänster 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 


Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Därmed överlämnas 


förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2021. 


Ärendet 


Ulricehamn och Tranemo kommun har sedan den 1 augusti 2010 haft en etablerad 


IT-samverkan. Syftet med samverkan inom IT-området är att klara den accelererande 


digitalisering som sker inom de kommunala verksamheterna. Samarbetet syftar även till att 


vid varje förändring/utveckling hitta samverkan mellan kommunerna. På sikt är målet att 


pröva om nuvarande applikationer i de två kommunerna kan bli gemensamma för att nå så 


hög kostnadseffektivitet som möjligt. 


Årligen skrivs ett nytt ramuppdrag fram som mer i detalj beskriver kommunernas uppdrag 


till samverkansnämnd IT och IT-enheten. IT-samverkan gäller både utveckling och drift. I 


ramuppdraget redovisas de åtaganden som åligger IT-enheten gällande drift och support 


samt den prissättning som föreslås för 2021. IT-enhetens verksamhet följs upp i 


samverkansnämnd IT genom bland annat nyckeltal. 


Förslag till ramuppdrag bereds av IT-forum utveckling och drift, förslaget fastställs i IT-


styrgrupp och IT-nämnd. Därefter lämnas slutgiltigt förslag till respektive kommunstyrelse 


för beslut. Med utgångspunkt från den dialog som förts mellan Tranemo och Ulricehamns 


kommuner överlämnas förslag till ramuppdrag inklusive prislista för 2021. Ramuppdraget 


innehåller en översiktlig beskrivning om vilka förändringar som gjorts i ramuppdraget. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har en ekonomisk påverkan i och med att prislistan för ITs tjänster är uppräknad 


från föregående år. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen direkt påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 


AU §175, 2020-12-10 


Tjänsteskrivelse  


Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021 


Prislista för ITs tjänster 2021 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtödsfunktionen 


IT-enheten 


Författningssamlingen/Hemsidan 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021 


Prislista för ITs tjänster 2021 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 5 Ägardirektiv och bolagsordningar för Tranemo kommuns bolag 


KS/2020:384 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar gemensamt ägardirektiv för Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och 


Tranemo Utvecklings AB och ersätter tidigare gällande ägardirektiv för nämnda 


bolag. 


• Antar bolagsordningar för Tranemo Forum AB, Tranemobostäder AB och Tranemo 


Utvecklings AB och ersätter tidigare gällande bolagsordningar för nämnda bolag. 


 


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 har fått i uppdrag att förtydliga ägardirektiv och bolagsordningar för 


kommunens bolag. Styrdokumenten har processats fram i samråd med samtliga bolag. 


Bolagsordningen är bolagets samling med regler. Ägardirektivet uttrycker det som ägaren, 


kommunfullmäktige, vill. Det utgör grunden för styrelsens och ledningens strategiska och 


operativa område.   


Ägardirektiven har gjorts om till ett gemensamt dokument för hela koncernen, med särskilda 


bilagor för vad som gäller specifikt för respektive bolag. Det är förtydligat hur samverkan 


ska ske mellan bolagen och ägaren och förhoppningen är att dokumentet ska vara mer 


lättöverskådligt och användbart. Det är till största delar strukturella förändringar och 


förtydliganden som har gjorts.  


Det finns en bolagsordning för respektive bolag. Dokumenten har setts över och förutom 


mindre redaktionella förändringar har även verksamhetsföremålet i Tranemo Utvecklings 


ABs bolagsordning är förändrats.  


Förutom vad som nämnts ovan har följande ändringar har skett i bolagsordningarna: 


§ 11 Kallelse till bolagsstämma – tid för utskick är ändrat. 


§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman – Tillagt att allmänheten får närvara. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  
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Barnkonventionen  


Ärendet har ingen direkt påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §174, 2020-12-10 


Tjänsteskrivelse  


Ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag¨ 


Bolagsordning för Tranemo Forum AB 


Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 


Bolagsordning för Tranemobostäder AB 


Föredragning och debatt 


Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Författningssamlingen 


Tranemobostäder  


TUAB 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Beslut, ägardirektiv och bolagsordningar 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 6 Regler för taxor och avgifter för omsorgssektionen KS/2020:537 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar regler för taxor och avgifter för omsorgssektionen 


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 


Inför budgetår 2021 har Kommunfullmäktige den 23 november antagit ett antal ändringar av 


taxor och avgifter inom omsorgssektionen. Några taxor har tillkommit och andra har höjts 


för att bättre motsvara kommunens faktiska kostnader. Som en följd av det har regler för 


taxor och avgifter inom omsorgssektionen reviderats.  


Ärendet 


Revidering av reglerna har skett för att anpassa dem till det beslut om taxor och avgifter som 


Kommunfullmäktige beslutat om den 23 november. Förslaget innebär främst följande 


förändringar: 


• Taxa för medboende på vård- och omsorgsboende tillkommer, vilken avser kostnader 


för larm, nyttjande av tvättstuga och andra allmänna ytor. 


• Taxa för resor till och från dagverksamhet, som tidigare debiterats utifrån olika 


nivåer baserat på antal resor per månad, förändras till en gemensam taxa per månad. 


Taxan utgår då från den högsta nivån och har indexerats till 2021 års nivå. 


• Taxa för hemtjänstinsatser, som tidigare utgått från fem olika nivåer, utgår istället 


från två nya nivåer; en för dagliga insatser samt en för icke dagliga insatser. 


• En taxa för serviceinsatser per beviljad timme inom hemtjänsten införs. Denna har 


tidigare ingått i taxan för hemtjänst som utgick från fem nivåer. 


• En taxa tillkommer för ej avbokad insats inom hemtjänsten (denna gäller ej 


boendestöd). 


• En taxa tillkommer för boendestöd. Taxan uppgår till samma belopp som debiteras 


vid icke dagliga insatser för hemtjänst. 


• Taxan som tidigare debiterats för hemsjukvård och tekniska hjälpmedel slås samman 


och blir en gemensam taxa. Den har också indexerats till 2021 års nivå. 
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• En taxa för mellanmål tillkommer för boende inom funktionsnedsättning samt vid 


korttidstillsyn/korttidsvistelse. Taxan är beräknad utifrån Konsumentverkets 


rekommendation. 


• Taxan för resor för boende inom funktionsnedsättning utgår inte längre från 


Skatteverkets rekommendation, utan baseras istället på kommunens faktiska 


kostnad. 


Ekonomisk påverkan 


Förslaget på förändrade taxor och avgifter innebär att nya taxor tillkommer samt att några 


taxor höjs för att bättre motsvara våra faktiska kostnader i kommunen. Det kan innebära en 


ökad taxa för somliga brukare, men all debitering styrs utifrån brukarens betalningsförmåga. 


Många av ovanstående taxor regleras av en maxtaxa, ett så kallat takbelopp, vilket innebär 


att brukaren aldrig kan debiteras för ett högre belopp än maxtaxan avser. Samtliga brukare 


kommer få sin avgift prövad oavsett om de bor på ett vård- och omsorgsboende eller i 


ordinärt boende, ensamma eller sammanboende. Det är svårt att göra en exakt beräkning av 


vad detta innebär för kommunens ekonomi samt för den enskilde. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ej en påverkan ur ett barnrättsperspektiv, då brukare aldrig debiteras för mer än 


sin betalningsförmåga. 


Beslutsunderlag 


OU §138, 2020-12-10 


Tjänsteskrivelse  


Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Angela Madsén Jonsson och verksamhetscontroller Maria Wichers föredrar 


ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-01-18 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 15 


 


Status  


Avslutat 
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§ 7 Stiftelser, fonder 2019 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 


KS/2020:533 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och 


understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons 


fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons 


fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i 


samförvaltningen. 


• Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet. 


Jäv 


Lennart Haglund (C), Eva-Karin Haglund (S) och Lena Eksberg (S) anmäler jäv och deltar 


därmed inte i handläggningen av ärendet. Christoffer Andersson (C), Bo Haarala (S) och 


Gunilla Blomgren (L) ersätter.  


Ärendet 


Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo 


Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och 


Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot 


godkännande samt ansvarsfrihet har framförts. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 


Barnkonventionen 


Ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


OU §125, 2020-11-19 


Tjänsteskrivelse 


Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och understödsstiftelser, årssammandrag 2019 


Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och understödsstiftelser 


Årsredovisning Stiftelsen Fritz och Ellen Claesson fond 2019 


Årsredovisning Stiftelsen Sjukhjälps- och understödsfond 2019 


Årsredovisning Stiftelsen Edit Anderssons fond 2019 


Årsredovisning stiftelsen Uddebo och Tranemo ungdomsdonation 2019 
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Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Medborgarservice och processtöd 


Ekonomifunktionen  


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 8 Valärende - Val av ordförande till Budgetutskottet KS/2020:657 


Kommunstyrelsens beslut 


• Entledigar Tony Hansen (S) som ledamot och ordförande i budgetutskottet. 


• Utser Anders Brolin (S) till ledamot och ordförande i budgetutskottet. 


 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


2020-10-02 lämnade Tony Hansen (S) in en avsägelse för samtliga av sina politiska uppdrag (förutom 


uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige). 


2020-11-23 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Tony Hansen (S) från hans uppdrag, bland 


annat kommunstyrelsens ordförande från och med 2021-01-01. Anders Brolin (S) utsågs till 


kommunstyrelsens nya ordförande från och med 2021-01-01. 


Enligt kommunstyrelsens reglemente §19: 


”Ledamöter och ersättare i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid 


som de invalts i styrelsen.” 


Enligt kommunstyrelsens reglemente §20: 


” Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en ordförande, en förste 


vice ordförande och en andra vice ordförande i varje utskott.” 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse  


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Ekonomifunktionen 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 9 Domar 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 2020-12-02 


Mål nr 4163-20 


- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2020-11-10 


Mål nr 4082-20 


- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2020-10-15 


Mål nr 3009-20 


Status 


Pågående 
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§ 10 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/bitr.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. På lärandeutskottet i januari redovisas inga anmälningar istället kommer en 


sammanställning och analys av höstterminens anmälningar att redovisas på lärandeutskottet 


i februari samt ev. nyinkomna anmälningar enligt månatlig rutin.  


I tabellen nedan redovisas de tolv 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. 
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Tabell 1. Anmälda kränkningar 2020-11-12—2020-12-02 


Skolform  Utsatt 


barn/ele


v 


 Inblandad


e 


 Typ av 


kränkning 


 Diskriminerings-


grund 


 


förskola  pojke 9 barn/elev 12 fysisk 6 nej 8 


fritidshem  flicka 3 personal  psykisk 2 ja 4 


grundskola 


f-6 


10   annan 


vuxen 


 muntlig 8   


grundskola 


7-9 


2     skriftlig    


gymnasium 


 


         


vuxen-


utbildningen  


         


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2020-11-12—2020-12-02 


Diskrimineringsgrunder (antal fall) 4 


kön 2 


könsöverskridande identitet  


etnicitet 2 


funktionshinder  


sexuell läggning 1 


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.   


Beslutsunderlag 


LU §75, 2020-12-10 


Tjänsteskrivelse  


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 11 Information från förvaltningen KS/2021:48 


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; 


- Vaccination Covid-19 


- Nuläge Covid-19 


- Distansundervisning åk 7–9 


- Digitalt samråd gällande fördjupad översiktsplan Länghem 


- Åtgärder för att underlätta för föreningslivet under Covid-19. 


- Befolkningsstatistik 


- Kommunal skog har avverkats olovligt  


- Presentation av tf. sektionschef Patrik Westerlund. 


- Inför bokslut 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall, sektionschef Angela Madsén Jonsson, ekonomichef Konrad 


Fredh och tf. sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 12 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.  


Jäv 


Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 


Christoffer Andersson (C) ersätter. 


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 2021-01-04 


Delegeringsbeslut Personal Dec 


Delegeringsbeslut LSS December 


Delegeringsbeslut FN SoL December 


Delegeringsbeslut Färdtjänst December 


Delegeringsbeslut IFO December 


Delegeringsbeslut ÄO December 


Delegeringsbeslut Skolskjuts 


Delegeringsbeslut BAB November 


Delegeringsbeslut BAB December 


Status 


Avslutat 
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§ 13 Delgivningar KS/2020:35, KS/2020:529, KS/2020:656 


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; 


 


- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20200327 


- RF-SISU brev till kommunen 


- §69 Sotningstaxa underskrivet 


- §63 Vitesföreläggande Värmlandsgatan 30, Borås, underskrivet 


- §60 Direktionens möjlighet till möten på distans, underskrivet 


- §59, Beslut av ordförande ang distansmöten 2020-12-18, underskrivet 


- Expediering av regeringens beslut 


- Meddelande 202020 från SKRs styrelse om Överenskommelse mellan Staten och 


Sveriges Kommuner 


- 20-2020-SIGN-ÖK Psykisk Hälsa 


- Meddelande 242020 från SKRs styrelse om Överenskommelse mellan staten och 


Sveriges Kommuner 


- 24-2020-SIGN-ÖK Välfärdsteknik 


- Svar från ordförande i Västtrafiks styrelse till Tranemo Kommun gällande skolbuss 


- Signerat ordförandebeslut om val av ordförande till Allmänna utskottet 


Status 


Avslutat 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-01-18 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 27 


 


§ 14 Utskottsprotokoll KS/2020:21, KS/2020:37, KS/2020:5 


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 OU 2020-12-10 


- Protokoll AU 2020-12-10 


- Protokoll LU 2020-12-10 


Status 


Avslutat 
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§ 15 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 2020-12-15 


Status 


Avslutat 
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§ 16 Övriga protokoll 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 från styrelsemöte TranemoBostäder AB 20201110 


Status 


Avslutat 
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