Plats

Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams

Tid

13:00 – 17:00

Närvarande

Beslutande
Anders Brolin (S), ordf.
Lennart Haglund (C), vice ordf. §§38-60, §§62-65
Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf.
Rosé Torkelsson (S)
Lena Eksberg (S)
Caroline Bergmann (Mp) §§38–39, §§41-65
Per Simonson (Kd)
Stefan Larsson (V)
Christoffer Andersson (C), ers.
Cecilia Valbrant (C)
Stephan Bergman (M)
Karin Reboli (M)
Jan Hagberg (SD)
Gunilla Blomgren (L), ers. §40
Marianne Andersson (C), ers. §61
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Icke tjänstgörande ersättare
Bo Haarala (S)
Gunilla Blomgren (L) §§38–39, §§41-65
Marianne Andersson (C) §§38-60, §§62-65
Ellinor Liljegren Kalmar (M)
Kathleen Wireklev (M)

Övriga närvarande

Ordförandes sign

Sanna Blomgren, processekreterare
Carita Brovall, kommunchef
Kajsa Montan, funktionschef
Anne Steine, processekreterare
Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare
Patrik Westerlund, sektionschef
Tobias Edoff, funktionschef
Thomas Åhman, sektionschef
Manda Schillerås, verksamhetschef §38
Mikael Skattberg, verksamhetschef §41
Kristina Ström, verksamhetschef §42
Ali Kamal Ali Yehya, enhetschef §43
Anna-Lena Wullf, Utvecklingsledare §43
Fredrik Risby, projektledare §49
Anna Hedlund, HR-chef
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Paragrafer

§38-§65

Utses att justera

Cecilia Valbrant (C)

Protokollet signeras digitalt

Sekreterare

Protokollet signeras digitalt
Sanna Blomgren

Ordförande

Protokollet signeras digitalt
Anders Brolin (S)

Justeringsperson

Protokollet signeras digitalt
Cecilia Valbrant (C)
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Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Anslaget under tiden

2021-03-26—2021-04-19

Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo
för protokoll
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift

Protokollet signeras digitalt

Sanna Blomgren
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§ 38 Lona ansökan "Cykel & vandringsleder Tranemo" KS/2020:624
•

Medfinansierar projektet i tre år genom att stötta med en arbetsinsats motsvarande
129 000 kronor.

•

Finansiering sker enligt de medfinansieringsintyg från Gislaved och Ulricehamns
kommuner, om sammanlagt 158 820 kr.

•

Återrapportering sker minst en gång varje år.

•

Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att LONA-bidrag beviljas.

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
Jörgen Erikson, delägare i företaget Erikson Cottage, har sedan ett par år bollat en idé med
förvaltningen om att han vill skapa bättre möjligheter för besökare att cykla mellan
friluftsområdet Lassalyckan i Ulricehamn, via Tranemo kommun Ljungsarp/Lindås, till
Isaberg i Gislaveds kommun. På så vis skapas ett nytt attraktivt större cykelområde där
redan befintliga destinationer och leder kopplas samman. Det blir en större reseanledning
som kan locka fler besökare och ligger helt i linje med det ökande intresset för
outdooraktiviteter (cykling och vandring).
På försommaren 2020 inledde Jörgen en förstudie via Leader Sjuhärad. Denna presenterades
för tjänstepersoner i plan-/näringslivsenheten i september 2020. Då flaggade Jörgen även för
att han ämnade göra en LONA-ansökan för projektet, och att utöka detta till att gälla mer
övergripande för vandrings- och cykelleder i Tranemo kommun, tex genom att ansluta till
webbtjänsten Naturkartan. För att kunna skicka in LONA-ansökan krävs
medfinansieringsintyg från kommunen.
Utgångspunkten är att Tranemo kommun är medfinansiärer i en större samverkan med
grannkommunerna Gislaved och Ulricehamn samt föreningslivet och näringsidkare längs
leden. I förstudien har dialog förts med representanter för båda grannkommunerna,
samhällsföreningar och projektet Cykla & Vandra i Sjuhärad. Samtliga är positiva till idén
och kan se nyttan med ett kommun-/länsgränsöverskridande samarbete för att bli en starkare
konkurrent om outdoorturisterna i Västsverige.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Vi har en politiskt tagen strategi för besöksnäringen i Tranemo och Svenljunga kommuner,
där outdoor är ett av våra prioriterade områden, projektet ligger helt i linje med den.
Tranemo kommuns arbetsinsats innebär att turism- och landsbygdsutvecklare är behjälplig
med samordning. Inom Samhällsutveckling finns inga kontanta medel för projektet.

Ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Positiv påverkan eftersom ju fler lättillgängliga vandrings- och cykelleder vi har desto lättare
blir det för alla barn och unga att ta del av friluftsliv.

Beslutsunderlag
AU §13, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse Ansökan LONA-projekt
Medfinansieringsintyg 201130.pdf
Strategi för besöksnäringen (KS/2015:652)
Ansökan LONA-projekt
Medfinansiering Gislaved
Medfinansiering Ulricehamn

Föredragning och debatt
Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) ger förslaget att andra beslutspunkten utgår och att följande
beslutspunkter läggs till;
Finansiering sker enligt medfinansieringsintyg från Gislaved och Ulricehamns kommuner,
om sammanlagt 158 820 kr.
Återrapporteringen sker minst en gång varje år.
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att LONA-bidrag beviljas.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget
bifalles.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Ordförandes sign
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129 000 kr i arbetsinsats under tre år.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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§ 39 Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands
län KS/2020:636
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner remissvaret och ger förvaltningen i uppdrag att skicka in svaret till
Länsstyrelsen i Västra Götaland

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.

Remissvar
Tranemo kommun ställer sig positiva bakom den regionala planen om satsningar på
friluftslivet och den satsning som sker inom området. Friluftslivet är en viktig del inom
folkhälsa, rekreation och inom besöksnäringen. Föreslagna åtgärder är väl genomtänkta men
kan ha svårt att bli genomförda om det saknas tjänsteperson på kommunen med ansvar att
hantera frågan men även viktigt att dessa åtgärder sammanställs i kommunalt
styrdokument, en friluftsplan som framgår som en åtgärd i ert program. Flera av åtgärderna
är förknippade med ökade kostnader för kommunen. Om dessa åtgärder ska genomföras är
det av avgörande betydelse att det finns möjlighet till finansiering genom statliga stöd.
Folkhälsoarbetet eller energieffektivisering kan stå som modell i finansiering av en
friluftsstrateg/samordnare. Ett riktat ekonomiskt stöd bör finnas för att ta fram en kommunal
friluftsplan/strategi på samma sätt som vindbruksplaner har fått finansiering. Kort sagt: om
handlingsplanen förenas med ökade kostnader bör dem ligga på en annan instans och inte
på kommunen.

Ärendet
Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Friluftsrådet tagit
fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet. Syftet med handlingsplanen är
att ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys,
föreslå regionala strategier och ge rikt-linjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även
vara en idébank för olika aktiviteter.
Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen är:
Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen?
Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?
Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i?
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Om flera av de åtgärder som föreslås redan har genomförts i din organisation är det
värdefullt att ta med det i ert svar.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

AU §18, 2021-02-11
Remissvar om Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland
Remiss regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län
Missiv till remiss regional handlingsplan för friluftsliv VG län
Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet VG län

Beslutet skickas till
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Status
Avslutat
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§ 40 Samverkansavtal Centralen KS/2020:633
•

Gör följande tillägg i avtalet på §1, Tranemo Kommun, Tranemo Hotellförvaltning och
föreningen Centralen har tecknat följande avtal i syfte att koordinera samverkan mellan
verksamheterna i Centralen. Avtalets åtagande innefattar inte frågor av ekonomisk karaktär.
Det innebär att avtalsparterna, inom ramen för samverkansavtalet inte har några ekonomiska
åtagande kopplat till någon del av avtalet.

•

Gör följande ändringar i avtalet:
Ändrad formulering i visionsdokumentet i § 2 sista meningen.
Visionsdokumentet ska ses som möjliga gemensamma målbilder för framtiden.
Visionsdokumentet är inte bindande och det föreligger inte några krav på någon bindning.
Ändring: §3 Ändrad tidsfrist för uppsägning av avtalet från nio månader till tre
månader.
Ändring: avtalsstart ändras från 1 mars till 1 april.

•

Godkänner reviderat samverkansavtal mellan Tranemo kommun, Tranemo Hotell
Förvaltnings AB och föreningen centralen.

•

Upphäver nuvarande samverkansavtal.

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
Caroline Bergmann (Mp) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.
Gunilla Blomgren (L) ersätter.

Reservation
Per Simonson (Kd) reserverar sig till beslutet.

Ärendet
2016-06-20 fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget för Centralen. I samma
beslut fastslogs att ett samverkansavtal skulle tecknas mellan Tranemo kommun, Tranemo
Hotell Förvaltnings AB och föreningen Centralen. Avtalet undertecknades i oktober 2018 och
gäller fram till oktober 2021. Avtalets syfte är att fördela ansvar och reglera hur samarbete
ska ske gällande verksamheterna i huset.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
I takt med att huset satts i drift ser parterna behov av att revidera vissa delar i avtalet.
Huvudsyftet och den gemensamma målbilden med både huset och avtalet är dock
detsamma.

•

Sammansättning av styrgruppen där denna i det reviderade avtalet enbart
representeras av husets hyresgäster.

•

Utökning från tre till fyra samverkansgrupper. Den tillagda gruppen kallas för
”verksamhetsgrupp” vars syfte är att hålla samman verksamheterna i huset och styra
framåt.

•

Hänvisning till den bilaga i hyresavtalet som kallas ”nyttjanderättsklausul” avseende
de gemensamma ytorna.

•

Borttagen skrivning om servering av alkohol i husets alla delar.

•

Borttagen skrivning om anställning av turistkommunikatör under
sommarmånaderna.

•

Borttagen skrivning om städning. Städningen regleras i hyresavtalet.

•

Borttagen skrivning om samutnyttjande av personal.

•

I övrigt mindre redaktionella ändringar.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
KS §23, 2021-02-22
AU §2, 2021-01-14
Tjänsteskrivelse 2020-12-04
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20
Samverkansavtal (2018)
Reviderat samverkansavtal (2021)
Bilaga 1 – Visionsdokument (2021)

Föredragning och debatt
Funktionschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordförandes sign
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Revideringar i avtalet:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

Ordförande Anders Brolin (S) ger förslaget att göra följande tillägg och ändringar i avtalet;
Tillägg: §1
Tranemo Kommun, Tranemo Hotellförvaltning och föreningen Centralen har tecknat följande avtal i
syfte att koordinera samverkan mellan verksamheterna i Centralen. Avtalets åtagande innefattar inte
frågor av ekonomisk karaktär. Det innebär att avtalsparterna, inom ramen för samverkansavtalet inte
har några ekonomiska åtagande kopplat till någon del av avtalet.
Ändring: § 2
Ändrad formulering i visionsdokumentet i § 2 sista meningen.
Visionsdokumentet ska ses som möjliga gemensamma målbilder för framtiden.
Visionsdokumentet är inte bindande och det föreligger inte några krav på någon bindning.
Ändring: §3
Ändrad tidsfrist för uppsägning av avtalet från nio månader till tre månader.
Ändring: avtalsstart ändras från 1 mars till 1 april.
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar slutligen på att avtalet ska gälla under förutsättning att
yrkandena läggs till i avtalet.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans yrkanden.
Yrkandena bifalles.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Samhällssektionen
Ärende (KS/2014:238)
Max Larsson (max.larsson@tranemo.com)
Föreningen Centralen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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Förslag till beslut på sammanträdet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 41 Personalrum i kommunhuset KS/2019:454
•

Flyttar kommunfullmäktiges sammanträden till aulan/biografsalongen i
Medborgarhuset efter att salen har utrustats på det sätt och med den teknik som
krävs för dessa sammanträden.

•

Gör om Tranemosalen i kommunhuset till personalrum/personalmatsal.

•

Bygger vilrum samt omklädnings- och duschrum i källaren i kommunhuset.

•

Ovanstående beslut bifalles med förbehåll att ärendet Revidering av
investeringsbudget 2021–2023 revideras.

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
Flera sektioner, verksamheter och funktioner har, på sina arbetsplatsträffar, belyst
arbetsmiljöproblemen som idag finns med befintliga personalutrymmen. Det är därför
mycket angeläget att göra något åt situationen. Denna brist i arbetsmiljön måste tas på allvar
och åtgärdas.
Förslaget är att aulan/biografsalongen i Medborgarhuset i Tranemo blir sammanträdeslokal
för kommunfullmäktige. Därefter kan Tranemosalen i kommunhuset göras om till
personalrum/personalmatsal.
Ärendet behandlades på utskottens samråd 2020-09-24 där tre förslag presenterades. AU
beslutade 2020-09-24 § 132 att återremittera ärendet och istället ge förvaltningen i uppdrag
att inriktningen i det fortsätta arbetet med personalutrymme skulle vara i nuvarande Vårdoch omsorgsprogrammets lokaler.
Förvaltningen har sett över möjligheten att bygga om nuvarande Vård- och
omsorgsprogrammets lokaler till personalutrymme. Förvaltningen anser att det inte är
ekonomiskt försvarbart att göra om nyrenoverade lokaler. Det finns heller ingen annan
lokallösning för Vård- och omsorgsprogrammet som inte medför stora kostnader. Det finns
inte tillräckligt med medel i investeringsbudgeten de närmsta tre åren för att kunna
finansiera ett personalutrymme och en annan lösning för Vård- och omsorgsprogrammet i de
lokaler som AU föreslagit. Förvaltningen har därför återigen lämnat förslaget att göra
Tranemosalen till personalutrymme.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Förvaltningen fick i uppdrag av AU 2021-12-18 § 23 att inför kommunstyrelsens
sammanträde 2021-03-22 komplettera ärendet med budgetkalkyl, tidsplan och ritningar.

Ärendet avser att personalrummet (personalrum/fikarum/lunchrum) i källaren på
kommunhuset i Tranemo är ett stort arbetsmiljöproblem. Ärendet berör alla som arbetar i
kommunhuset oavsett sektionstillhörighet. Personalutrymmena är alldeles för små med
tanke på den stora personalstyrkan i kommunhuset. Lokalerna är mycket slitna och i stort
behov av underhåll. Flera viktiga funktioner saknas dessutom.
Personalutrymmena utgör ett stort arbetsmiljöproblem:
-

Det finns inte något vilorum.

-

Det finns inte något omklädningsrum eller duschmöjlighet (anställda uppmuntras att
röra sig mer och att cykla/springa till jobbet, dessutom kan kommunanställda köpa
cyklar via löneavdrag)

-

Personalrummets utrymningsväg är nu ut genom ett fönster ovanför arbetsbänken i
köksdelen.

-

Det är för få sittplatser vid matbord för att alla som önskar ska kunna sitta bekvämt
och äta sin lunchmat.

-

Utrymmet som ger möjlighet att tillreda sin mat är underdimensionerat i förhållande
till det antal personer som arbetar i kommunhuset. Det är väldigt trångt trots att
många väljer att inte gå till personalrummet på kafferaster och lunchrast.

-

Det är ett logistiskt problem i det trånga opraktiska köket där de som ska
hämta/lämna sin mat i kylskåpet, de som ska lägga upp sin mat på tallrik, de som
väntar på en ledig mikrovågsugn för att värma sin mat ska samsas med de som efter
måltiden ska diska sina bestick, tallrikar, burkar.

-

Köket är ohygieniskt då det är slitet, trångt, opraktiskt och utrustat med bara ett
kylskåp.

I samband med ombyggnaden av kommunhusets entré togs del av det nuvarande
personalrummet i anspråk för ett nytt ventilationsaggregat.
Efter att flera sektioner och funktioner i kommunhuset har haft uppe situationen om de
bristfälliga personalutrymmena på arbetsplatsträffar som ett bekymmer, är det nu mycket
angeläget att göra något åt situationen. Denna brist i arbetsmiljön måste tas på allvar och
åtgärdas.
Förslaget är att Tranemosalen i kommunhuset görs om till personalrum/ personalmatsal och
att aulan/biografsalongen i Medborgarhuset blir sammanträdeslokal för
kommunfullmäktige. I Medborgarhuset finns redan den tekniska utrustning som krävs,
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Ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

Ambitionen är också att det nya personalrummet skall kunna användas som samlingssal och
fungera för mindre möten och utbildningar. I ombyggnaden är målet att bevara en del av
Tranemosalens tidstypiska inredning.
I samband med denna förändring skulle man också kunna lösa flera andra lokalproblem så
som avsaknaden av vilorum och omklädnings- och duschrum genom att inrymma dessa i
kommunhusets källare. Nuvarande personalutrymme kommer även att kunna skapa
utrymme för ytterligare konferenslokal, vilket det finns behov av.

Ekonomisk påverkan
Kostnad för ombyggnad av lokaler enligt föreslaget inryms inom planerad budget 2021. De
avsatta medlen uppgår till 1,5 miljoner kronor vilket kommer att vara tillräckligt för att
genomföra byggnation och inköp enligt förslag.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. Tillgängligheten för allmänheten, i alla åldrar,
ökar om fullmäktige skulle sammanträda i Medborgarhuset istället för i Tranemosalen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-04
AU 2020-09-24 § 132
AU 2021-02-18 § 23
Skiss Medborgarhuset KF
Skiss personalmatsal Tranemosalen

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund, funktionschef Kajsa Montan och verksamhetschef Mikael
Skattberg föredrar ärendet och svarar på frågor.
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däremot behöver komplettering göras med möblemang för att det ska vara en lämplig lokal
för fullmäktigesammanträden. Ur ett medborgarperspektiv kan denna förändring vara
väldigt gynnsam då många nog känner sig bekvämare med att besöka Medborgarhuset för
att lyssna på fullmäktige än att ta sig in i kommunhuset och högst upp till Tranemosalen. I
Medborgarhuset är utrymningsmöjligheterna, vid brand eller annan fara, dessutom mycket
enklare och bättre än i Tranemosalen i kommunhuset. Även namnet Medborgarhus har ett
bra signalvärde gentemot våra invånare, våra medborgare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Förslag till beslut på sammanträdet

1. Personalutrymmen inryms i delar av de utrymmen i kommunhuset som nu
disponeras av gymnasieskolan. Uppdraget innefattar också att se hur nyttjandet av
gymnasieskolans samtliga lokaler kan effektiviseras för att inrymma alla skolans
verksamheter på mindre yta, särskilt då beaktat att gymnasieskolans programutbud
förändrats utan att lokalerna förändrats.
2. Personalutrymmen inryms i anslutning till befintliga lokaler i kommunhuset.
Lokalerna renoveras, moderniseras och utökas i erforderlig omfattning.
Förslagen ska redovisas med enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan.
Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) förslag.

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) förslag.
Förslaget avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för bifall till Allmänna utskottets förslag
Nej-röst för bifall till Haglunds (C) förslag

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för allmänna utskottets förslag mot 6 nej-röster för Haglunds (C) förslag
beslutar kommunstyrelsens enligt allmänna utskottets förslag.
Omröstning 1
Ja-röst
Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Lena Eksberg (S)

X
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Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ärendet återremitteras och att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ytterligare två förslag där kommunfullmäktige kan
vara kvar i nuvarande lokal:

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

X

Stefan Larsson (V)

X

Lennart Haglund (C)

X

Christoffer Andersson (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Karin Reboli (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Jan Hagberg (SD)

X

Anders Brolin (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

X

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen
Ekonomifunktionen
Medborgarservice och processtöd
Samhällssektionen
Fackliga representanter

Slutinstans
KF

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 42 Kyld mat till boende på Solbacken under helger KS/2020:525
Kommunstyrelsens beslut
Tillagning av mat samt servering på Solbacken fortsätter i samma regi som nu fram
till stängning av boendet.

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
Kostenheten finner inget alternativ till kyld mat som ger den ekonomiska påverkan vi
önskat, därav försätter vi i samma regi.

Ärendet
Kostenheten fick i uppdrag att utreda alternativ till kyld mat men finner inget alternativ som
ger önskad ekonomisk påverkan.

Ekonomisk påverkan
Personalkostnaden kvarstår och därav ingen besparing som kyld mat hade inneburit.

Barnkonventionen
Ingen påverkan på barn.

Beslutsunderlag
AU §26, 2021-02-18
Tjänsteskrivelse 2021-02-02

Föredragning och debatt
Verksamhetschef Kristina Ström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Kostenheten, Samhällssektionen

Slutinstans
KS

Status
Avslutat
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 43 Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun KS/2020:246
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar reviderade ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun”

Sammanfattning av ärendet
Framtagna ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun” har av Allmänna utskottet
2020-11-19 § 155 återremitterats till förvaltningen för att förtydliga syftet under punkt 2 i
riktlinjerna. Revideringen är utförd.
Tranemo kommun har sökt statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att ta
fram av en strategisk VA-plan. Planen avser framtagande av en VA-översikt,
(nulägesbeskrivning), riktlinjer och en VA-plan för kommunen. Ett bidrag beviljades på 240
000 kronor. Slutredovisning av arbetet ska ske i en rapport senast 2021-01-31 till länsstyrelsen
i Västra Götaland. VA-planen är ett verktyg för heltäckande långsiktig planering av VAförsörjningen inom hela kommunen. ”Riktlinjer för vatten och avlopp” utgör tredje steget i
kommunens arbete med Va-planen. ”Workshop VA-plan” den 17 februari 2020 ligger
tillgrund för dessa riktlinjer. För det fortsatta arbetet att ta fram en strategisk VA-plan
behöver riktlinjerna antas.

Ärendet
Tranemo kommun har sökt statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att ta
fram av en strategisk VA-plan. Planen avser framtagande av en VA-översikt,
(nulägesbeskrivning), riktlinjer och en VA-plan för kommunen. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län beviljade 240 000 kronor. Slutredovisning av arbetet ska ske i en rapport
senast 2021-01-31, men har förlängts till 2021-12-31.
VA-planen är ett verktyg för heltäckande långsiktig planering av VA-försörjningen inom
hela kommunen. VA-planeringen fyller flera syften, främst att skapa en välplanerad och
effektiv hantering av VA frågor inom kommunens organisation, tillgodose invånarnas behov
och minska miljöpåverkan från VA-sektorn. Ett strategiska vatten- och
avloppsplaneringsarbete är ett bidrag till kommunens arbete för att Sverige ska nå de
nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten.
VA planen tas fram i fem steg enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning för
kommunal VA planering. ”Riktlinjer för vatten och avlopp” utgör tredje steget i kommunens
arbete med Va-planen. Riktlinjerna har tagits fram i samverkan mellan kommunen och
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Sweco. Sweco har rollen som biträdande projektledare och har bl. a. lett och sammanställt
synpunkter från ”Workshop VA-plan” den 17 februari 2020, som ligger tillgrund för dessa
riktlinjer. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Va-enheten, Tranemo kommun och
Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved-Tranemo kommun har medverkat vid bearbetning
och framtagandet av riktlinjerna.

”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun” har efter samråd och synpunkter som
framkom vid sammanträdet 2020-11-19 med Allmänna utskottet förtydligat syftet under
punkt 2 i riktlinjerna. Revideringen är utförd i samråd med tillsatt arbetsgrupp bestående av
tjänstemän från Va-enheten, Tranemo kommun och Bygg- och miljöförvaltningen GislavedTranemo kommun.
För att fullfölja arbetet med att ta fram en strategisk VA-plan föreslår förvaltningen att
reviderade riktlinjer antas.
Nästa steg i arbetet med kommunens strategiska VA-plan är att med underlag av VAöversikt och dessa riktlinjer ta fram en VA-handlingsplan som ligger tillgrund för framtida
åtgärder. Handlingsplanen tas fram för att uppnå målsättningen att upp nå en trygg, säker
och klimatanpassad vattenförsörjning, dagvatten och avloppshantering för en hållbar
kommun.

Ekonomisk påverkan
Föreslagna riktlinjer för vatten och avlopp har i sig ingen ekonomisk påverkan. Men den
färdig ställda strategiska VA-plan kommer att innehålla långsiktiga och kortsiktiga åtgärder
som kommer att ha ekonomisk påverkan. När VA-planen är färdigställd finns det underlag
för en redovisning av den ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Enligt barnkonventionen har våra barn rätt till en bra miljö och ett bra dricksvatten. De är
vår framtid. Upprättade riktlinjer och färdig ställd strategisk VA-plan kommer att påverka
barns rättigheter och hälsa positivt.

Beslutsunderlag
AU §12, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse 2021-01-18
Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun
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Enligt ”Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument” ska dokument som riktlinjer antas
av fullmäktige.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Föredragning och debatt
Enhetschef Ali Kamal Ali Yehya och utvecklingsledare Anna-Lena Wullf föredrar ärendet
och svarar på frågor.

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samhällssektionen

Status
Avslutat
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§ 44 Initiativärende - Användandet av farthinder av gummi (Kd)
KS/2020:441
•

Godkänner prövoperiod med farthinder av gummi i anslutning till skola.

•

Finansiering sker inom ram för investeringsbudget.

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
Kristdemokraterna har inkommit med ett initiativärende gällande farthinder av gummi som
antogs av kommunstyrelsen 2020-09-28 § 156. Kristdemokraterna menar att motorfordon
framförs på vägar över tillåtna hastighetsgräns. En metod att sänka hastigheten är att
använda farthinder av gummi.
Mot bakgrund av detta föreslår kristdemokraterna att under en prövoperiod använda dessa
farthinder utanför någon av kommunens skolor. Därefter ska en utvärdering ske.
Förvaltningen föreslår att under en prövoperiod använda farthindret i anslutning till
Limmareds skola.

Ekonomisk påverkan
32 000 kr (2 st. farthinder á 16 000 kr)

Barnkonventionen
Åtgärden bör leda till en ökad trafiksäkerhet för barnen.

Beslutsunderlag
AU §15, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse om initiativärende avseende farthinder 2021-01-19
Initiativärende rörande användandet av farthinder av gummi 20200806
KS §156 Initiativärende - Användandet av farthinder av gummi (Kd)

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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Avslutat
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Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 45 Medborgarförslag om Lantmäteri i Tranemo KS/2020:244
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås

Inge Olsson vill att förvaltningen utreder förutsättningarna för att genomföra enkla
lantmäteriuppdrag, exempelvis flytta gränser, lägga ihop tomter, dela tomter mm. Inge
Olsson menar att avgiften som Lantmäteriet debiterar för uppdrag är orimligt höga. I sitt
medborgarförslag påvisar Inge Olsson exempel på detta.
Förvaltningen var i kontakt med Inge Olsson den 23 oktober 2020 och han hade önskemål
om att bli underrättad under utredningens gång om hur denna fortskred.
Förvaltningen har tidigare inkommit med ansökan om att teckna avtal med Lantmäteriet för
att utföra kommunala förrättningsförberedelser inom viss del av kommunen. Lantmäteriet
beslutade att inte teckna avtal med Tranemo kommun. Mot bakgrund av Lantmäteriets
beslut föreslår förvaltningen avslag på det aktuella medborgarförslaget.

Ekonomisk påverkan
Utredningen har ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Ingen påverkan

Beslutsunderlag
AU §16, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse svar på Medborgarförslag om Lantmäteri i Tranemo 2020-10-12
Beslut om avtal med förrättningsförberedelser
Medborgarförslag om Lantmäteri i Tranemo

Beslutet skickas till
Inge Olsson
Stratsys
Samhällssektionen

Status
Kommunfullmäktige
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Ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 46 Medborgarförslag om belysning på cykel/gångväg mellan
Tranemo och Uddebo KS/2019:533

•

Medborgarförslaget avslås

•

Belysningsstrategin tas i beaktande i arbetet med kommande budget.

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
Anna Ågren har lämnat ett medborgarförslag om belysning längs med cykelvägen Uddebo
och Tranemo. Förvaltningen var i kontakt med Anna Ågren den 14 maj 2020. Hon hade inget
ytterligare att tillägga. Anna Ågren menar i sitt medborgarförslag att det finns många som
cyklar den aktuella sträckan både under sommar- och vinterhalvår. Hon menar vidare att det
blir osäkert att cykla under vinterhalvåret när det blir mörkt tidigt.
Förvaltningen menar att belysning framförallt ska ske inom tätorterna och inte mellan
tätorterna, i detta fall Uddebo och Tranemo. Förvaltningen menar vidare att mörka platser
också gynnar ett djurliv som exempelvis fladdermöss i enlighet med belysningsstrategin.

Ekonomisk påverkan
Kostnaden för att belysa aktuell sträcka uppgår till 2 000 000 – 2 500 000 kr. Driftkostnaden
beräknas uppgå till cirka 35 000 kr/år.

Barnkonventionen
Ingen särskild betydelse ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §14, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om belysning på cykel/gångväg mellan Tranemo
och Uddebo 2020-06-08
Medborgarförslag om belysning mellan Uddebo och Tranemo Epost 2019-10-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Rosé Torkelsson (S) ger förslaget att Belysningsstrategin tas i beaktande i arbetet med
kommande budget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Torkelssons (S) förslag.
Förslaget bifalles.

Beslutet skickas till

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Anna Ågren

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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§ 47 Medborgarförslag om soffor till promenadstråken i Tranemo
KS/2020:411

•

Medborgarförslaget antas

•

Bänkarna ska placeras med lämpligt avstånd till redan befintliga bänkar.

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
Promenadstråken i Tranemo används flitigt året runt. Ett par fastmonterade parkbänkar
utmed promenadstråken ger möjlighet för medborgare vistas längre tid ute i friska luften
samt en möjlighet till vila på promenaden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att två fastmonterade parkbänkar köps in och monteras upp i
anslutning till promenadstråken i Tranemo. Parkbänkarnas placering föreslås vara i
vädersräcken norr och söder om samhället

Ärendet
Ett medborgarförslag från Ulla Christensen har inkommit till kommunen 2020-08-28 om
önskemål om utplacering av sittbänkar utmed promenadstråken runt Tranemo.
För att säkerställa inget missförståtts kontaktade förvaltningen frågeställaren 2021-01-29
Förvaltningen föreslår att förslaget antas och att två fasta parkbänkar införskaffas och
monteras. Lämplig utplacering är en parkbänk norr om samhället och en i söder.
Parkbänken som monteras upp i norr placeras utmed järnvägsbanken i höjd med
Ljungsnässjöns norra del. Parkbänken söder om samhället placeras utmed järnvägsbanken
mellan reningsverk och återvinningsstation.

Ekonomisk påverkan
Kostnad för inköp och montering av två st fasta parkbänkar bedöms vara cirka 15 000kr och
tas ur befintlig budget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Barnkonventionen
Föreslagen åtgärd har ingen betydelse för Barnkonventionen

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

AU §27, 2021-02-18
Tjänsteskrivelse medborgarförslag soffor
Medborgarförslag om soffor till promenadstråken i Tranemo
Förslag placering parksoffa söder
Förslag placering parksoffa söder

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Status
Kommunfullmäktige
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Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 48 Medborgarförslag om en bastuflotte på Tranemosjön KS/2020:46
•

Medborgarförslaget avslås

•

Förvaltningen får i uppdrag att föra dialog med föreningslivet om eventuellt intresse
för bastuflotte i Tranemosjön.

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
Förvaltningen har inte i dagsläget de ekonomiska ramarna för att köpa in och driva en
bastuflotte.
Kostnaden för en större bastuflotte är ca: 200 000kr. Där utöver tillkommer uppskattad drift
och årlig underhållskostnad på ca: 25 000kr
Möjlighet till bastubad finns redan i dag i simhallen i Tranemo.
Risk för sabotage, olyckor eftersom platsen inte är upplyst. Kommunen har heller ingen
tillgänglig personal för kvällsarbete.
Omvärldsanalys. Varken Gislaved, Svenljunga eller Marks kommun har bastuflotte i
respektive kommuns regi.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens förslag till beslut är att medborgaförslaget avslås.
Frågan om att driva en bastuflotte kan nog också vara en lämpligare affärsidé för en förening
eller ett mindre företag.

Ärendet
Inkom 2020-01-23.
Medborgaren Bo Lycén vill att Tranemo kommun ska ordna en större bastuflotte vid
Tranemosjön då det nya Hotellet i Tranemo öppnar. Bo vill att bastuflotten ska vara öppen
för allmänheten några kvällar i veckan året runt.
För att säkerställa att ingen missuppfattning föreligger kontaktades förslagslämnaren
kontaktad 2020-07-08
Ordförandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Beslutsunderlag
AU §17, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse medborgarförslag om bastuflotte
Medborgarförslag om bastuflotte på Tranemosjön
Bild bastuflotte

Ekonomisk påverkan
Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Beslutet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Ekonomifunktionen
Stratsys
TPB

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 49 Reviderad investeringsbudget 2021–2023 KS/2021:134
•

Anslag om 3,6 mkr för ombyggnad av Ambjörnarps förskola anvisas till 2022.
Finansiering sker genom att anslaget för ny förskola i Tranemo minskas med 3,6 mkr
2022, och ökas med motsvarande belopp 2023.

•

Antar den reviderade investeringsbudgeten för 2021–2023.

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

Beslutsmotivering
Investeringsbudgeten för dem åren 2021–2023 har reviderats för att nå en budget i balans och
återställa 2020-års underskott.

Ärendet
För åren 2021–2023 är Tranemo kommuns investeringsbudget 70 mnkr per år (gällande den
skattefinansierade delen), vilket inneburit tuffa prioriteringar.
Kommunen har ett underskott sedan år 2020 att hantera, vilket förstärker behovet av
prioriteringar med syfte att nå en budget i balans. Följden blir att vissa projekt kommer att
skjutas på framtiden.

Ekonomisk påverkan
Se bifogad reviderad investeringsbudget.

Barnkonventionen
I förslaget till reviderad investeringsbudget har hänsyn till barnkonventionen tagits, så långt
det är rimligt. Det går dock inte att utesluta att den minskade investeringstakten resulterar i
att vissa insatser som skulle gagnat barn och ungas miljö kommer att skjutas på framtiden.

Beslutsunderlag
BU §8, 2021-02-25
Tjänsteskrivelse
NY Investeringsbudget 2021–2023

Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh, sektionschef Patrik Westerlund, sektionschef Thomas Åhman
och projektledare Fredrik Risby föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordförandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på följande ändring: anslag om 3,6 mkr för
ombyggnad av Ambjörnarps förskola anvisas till 2022. Finansiering sker genom att anslaget
för ny förskola i Tranemo minskas med 3,6 mkr 2022, och ökas med motsvarande belopp
2023.

Beslutsgång
Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) förslag.
Förslaget bifalles.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Samhällssektionen
Lärandesektionen

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 50 Årsredovisning 2020 KS/2021:130
•

Godkänner årsredovisning 2020 för Tranemo kommun.

•

Godkänner fördelning av återhämtning av underskott, drift.

•

Godkänner verksamhetsuppföljning folkhälsa.

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
Årsredovisningen är en återrapportering och analys av verksamhet, ekonomi och personal
för det gånga året.
Kommunens resultat för år 2020 uppgår till 22,3 mnkr (balanskravet 15,9 mnkr) vilket innebär en
positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr (balanskravet 0,9 mnkr). Det goda resultatet består till stor del av
högre generella statsbidrag än de fallande skatteintäkterna med anledning av pandemin.

Koncernens resultat uppgår till 22,5 mnkr. I förhållande till föregående år bidrar
bolagssektorn med ett lägre resultat med hänvisning till bland annat hyresrabatter som
Tranemo Utvecklings AB har beslutat om.
Sektionerna redovisar ett underskott om totalt -1,7 mnkr exkluderat bruttoredovisade covid19 kostnader om cirka 18 mnkr. Omsorgssektionen är den enda sektionen som visar ett
positivt resultat. Sektionerna kommer hämta hem det samlade underskottet, inklusive
omsorgssektionens överskott, enligt följande:
-Servicesektionen 2021: 100% 2022: 0%
-Lärandesektionen 2021: 0% 2022: 100%
-Samhällsektionen: 2021: 50% 2022: 50 %
Kommunens investeringar i skattekollektivet uppgår till 109 mnkr, en negativ avvikelse om
11,2 mnkr. Underskottet kommer återhämtas i en reviderad investeringsbudget för åren
2021–2023.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

BU §2, 2021-02-25
Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020 (20210302)
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2020

Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh och HR-chef Anna Hedlund föredrar ärendet och svarar på
frågor.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 51 Nedskrivningar 2020 KS/2020:611
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Ärendet
Vid budgetutskottets möte 2020-09-22 fick förvaltningen i uppdrag att se över om det finns
något nedskrivningsbehov på kommunens anläggningar.
I enlighet med RKR:s rekommendation R6 ska en prövning av tillgångens värde ske om det
på balansdagen finns minst en av följande indikationer på att en tillgång har minskat i värde:
• Tillgången används inte, och beslut har fattats om att avveckla tillgången.
• Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan användas för sitt
ursprungliga ändamål.
• Tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och årliga servicepotential.

En nedskrivning ska redovisas i resultaträkningen (7 kap. 4 § fjärde stycket LKBR).
Förvaltningen gör en översyn över nedskrivningsbehovet i samband med bokslutet och utför
erforderliga nedskrivningar.

Ekonomisk påverkan
Nedskrivning av anläggningstillgångar är resultatpåverkande men ej
kassaflödespåverkande.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
BU §5, 2021-02-25
Tjänsteskrivelse om nedskrivningar 2020

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Ordförandes sign
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Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 52 Sociala investeringar KS/2020:612
Kommunstyrelsens beslut
Noterar informationen och beslutar att inte öronmärka medel från eget kapital för
sociala investeringar.

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

Ärendet
Vid budgetutskottets möte 2020-09-22 fick förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna
till att fondera medel från beräknat överskott till sociala investeringsfonder.
Det finns inget stöd i den externa redovisningen för att fondera medel till sociala
investeringsfonder. Det enda sättet att formellt periodisera resultatet mellan åren är med
RUR (resultatutjämningsreserv).
I den interna ekonomistyrningen finns dock i undantagsfall möjlighet att öronmärka eget
kapital och hänvisa till synnerliga skäl i balanskravsutredningen. Sådana eventuella
justeringar påverkar inte den externa redovisningen i form av resultat- och balansräkning
och får hanteras på rad efter balanskravsresultatet. Det handlar då om fall där ett frångående
är mycket väl motiverat. Ett grundkrav för att kunna göra detta är att kommunen har en
stark ekonomisk ställning, d v s positivt eget kapital inkl pensionsskulden. Tanken är inte att
hänvisa till synnerliga skäl för normal verksamhet eller sådant som kommunen borde
kunnat förutse. Förvaltningen har varit i kontakt med kommunens revisorer på KPMG som
avråder från att tillämpa öronmärkning av eget kapital.
Då öronmärkning av eget kapital inte har något stöd i externredovisningen förordar
förvaltningen att kommunen avstår från att öronmärka del av förväntat överskott till sociala
investeringar. Om önskemål finns att upprätta sociala investeringar är det lämpligare att
hantera det genom att avsätta budgetmedel för detta ändamål.

Ekonomisk påverkan
Vid beslut om att inte öronmärka eget kapital till sociala investeringar har ärendet ingen
ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Hur man hanterar frågan redovisningsmässigt gällande social investering har ingen
påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutsunderlag
BU §6, 2021-02-25
Tjänsteskrivelse om sociala investeringar

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 53 Attestlista 2021 KS/2021:64
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner attestlistan för år 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
Av attestreglementet (KS/2020:443) framgår det att kommunstyrelsen årligen ska ta beslut
om attestlistan som innehåller godkännare och beslutsattestanter. Under löpande år åligger
det tjänsteperson på delegation att fatta beslut om nya godkännare och beslutsattestanter.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag
AU §11, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse 2021-01-20
Attestlista 2021
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23, § 133 Attestreglemente KS/2020:443

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 54 Borgensåtagande TUAB KS/2021:55
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ingår att för egen skuld ingå borgen för Tranemo Utvecklings AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 120 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

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

Ärendet
I samband med kommunens budget 2021-2023 beslutades att respektive bolag för egen
räkning ska uppta och omsätta lån. Tranemo Utvecklings AB:s lånetak under planperioden
(2021-2023) fastslogs till 120 000 000 kronor.
Tranemo Utvecklings AB har tidigare lånat pengar inom koncernen därför har inget
borgensåtagande funnits vilket behövs för att få lån hos kreditinstitut.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag
AU §22, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse 2021-01-19

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 55 Kommunalteknisk utjämning, ärende från SÄRF KS/2021:39
Kommunstyrelsens beslut
Räknar upp medlemsbidraget till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund från och
med 2022 och tas med i nästa års medlemsbidrag.

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
Medlemskommunerna har redan fastställt sina budgetar för år 2021. Utöver det börjar inte
kravet på att kontinuerligt upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten gälla
förens 1 januari 2022.

Ärendet
Landets kommuner tillförs 45 miljoner kronor som avser kommunalteknisk utjämning där
avsikten är att kontinuerligt kunna upprätta en övergripande ledning av räddningstjänsten. I
skrivelse upprättad per 2021-01-05 uppmärksammar SÄRF medlemskommunerna att medel
är avsatta för räddningstjänstens övergripande systemledning och bör utgå till förbundet.
Budget för innevarande år är redan fastlagd av Tranemo och övriga medlemskommuner.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har under innevarande år fått en högre
budgetuppräkning än kommunens övriga verksamheter. En omvärldsbevakning av andra
kommuner i Sjuhärad visar på liknande budgetuppräkning.
I det kommunala utjämningssystemet erhåller Tranemo kommun från och med 2021 fyra
kronor per invånare i ökat generellt statsbidrag från och med 2021, vilket motsvarar ca 47 000
kr.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-19
Kommunalteknisk utjämning, skrivelse till medlemskommunerna 2021-01-11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Paragraf § 65 Kommunalteknisk utjämning – SÄRF
Ärende från SÄRFs direktion

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
SÄRF

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

Slutinstans
KS

Status
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 56 Delårsrapport januari - augusti 2020 SÄRF KS/2020:599
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Noterar informationen gällande delårsrapport januari-augusti 2020 för SÄRF.

Ärendet
Delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska behandlas av respektive
medlemskommuns Kommunfullmäktige.
Södra Älvsborgs Räddningsförbund organiserar och driver räddningstjänst för 6 kommuner,
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Resultatet för perioden
januari-augusti 2020 visar ett överskott på 5,2 mnkr. Prognosen för hela år 2020 visar ett
överskott på 2,0 mnkr och skillnaden mot budget beräknas till +4,3 mnkr. Största avvikelsen
kommer från omvärdering av pensionsskulden.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §20, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse om delårsrapport januari-augusti 2020 SÄRF 2020-12-11
§ 54 Delårsrapport januari – augusti 2020 SÄRF
Delårsrapport, ärendeunderlag, utskick SÄRF
Revisorernas utlåtande delårsbokslut SÄRF
Revisorernas Rapport granskning av SÄRFs delårsrapport 2020 slutlig

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Slutinstans
KF

Status
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Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 57 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2021 KS/2020:569
Kommunstyrelsens beslut
Ändrar delegat i punkt 2.1 i Kommunstyrelsens delegeringsordning från
kommunchef till ekonomichef

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
Punkt 2.1 i kommunstyrelsens delegeringsordning ger i dagsläget kommunchef rätt att utse
besluts- och behörighetsattestanter. För att få en enklare hantering i förvaltningen föreslås att
ekonomichef istället ska ha den angivna delegationen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-28

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen
Ekonomifunktionen
Författningssamlingen

Slutinstans
KS

Status
Avslutat
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 58 Motioner och medborgarförslag under beredning 2021 KS/2021:82
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och
motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige.
Vid avstämning 2021-02-02 finns det 13 motioner och 25 medborgarförslag under beredning.
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och
medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av
motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passar 1års tid, samt att
kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att
informationen givits.
Vid avstämningsdatumet finns det sju medborgarförslag och sju motioner som har passerat
gränsen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §28, 2021-02-18
Tjänsteskrivelse 2021-01-28
Medborgarförslag under beredning 2021
Motioner under beredning 2021
Motioner och medborgarförslag som passerat 1årsgräns

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
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Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 59 Avsägelse från Karin Reboli (M) KS/2021:80
•

Entledigar Karin Reboli (M) från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsutskottet från
och med 2021-04-01.

•

Utser Ellinor Liljegren Kalmar (M) till ny ledamot i omsorgsutskottet från och med
2021-04-01.

•

Entledigar Karin Reboli (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunala
tillgänglighetsrådet (KTR) från och med 2021-04-01.

•

Utser Ellinor Liljegren Kalmar (M) till ny ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet
(KTR) från och med 2021-04-01.

•

Entledigar Karin Reboli (M) från sitt uppdrag som ersättare i budgetutskottet från
och med 2021-04-01.

•

Utser Kathleen Wireklev (M) till ny ersättare i budgetutskottet från och med 2021-0401.

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

Ärendet
Karin Reboli (M) har 2021-01-26 inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad
från samtliga av sina uppdrag från och med 2021-04-01.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Karin Reboli (M) för samtliga uppdrag

Föredragning och debatt
Ordförande Anders Brolin (S) tackar från presidiets vägnar för denna tid.
Karin Reboli (M) tackar för denna tid.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stephan Bergman (M) föreslår att utse Ellinor Liljegren Kalmar (M) till ny ledamot i
omsorgsutskottet från och med 2021-04-01.
Stephan Bergman (M) föreslår att utse Ellinor Liljegren Kalmar (M) till ny ledamot i
kommunala tillgänglighetsrådet från och med 2021-04-01.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Stephan Bergman (M) föreslår att utse Kathleen Wireklev (M) till ny ersättare i
budgetutskottet.

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Bergmans (M) förslag om ny
ledamot i omsorgsutskottet. Förslaget bifalles.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Bergmans (M) förslag om ny
ledamot till kommunala tillgänglighetsrådet. Förslaget bifalles.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Bergmans (M) förslag om ny
ersättare i budgetutskottet. Förslaget bifalles.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Medborgarservice- och processtöd
Hemsidan
HR-funktionen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

49

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

Beslutsgång

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 60 Information från förvaltningen KS/2021:48
•

Godkänner månadsuppföljningen

•

Godkänner justering av budgeten för investeringar enligt förvaltningens förslag.

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
Förvaltningens information till kommunstyrelsen
Pågående uppdrag
På budgetutskottet 2021-02-25 lämnades två uppdrag med anledning av den information
som framkommit i redogörelsen för projekten Centralen och Tranemo Park. Uppdragen är
nu under beredning. Upphandling pågår för att
1. Införa system för visselblåsning som ska användas vid misstanke om allvarliga
oegentligheter när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms
vara möjliga eller lämpliga att använda.
2. Genomföra utbildningsinsatser till politik och ledningsfunktioner avseende jäv för att
säkerställa en professionell hantering av ärenden och beslut.

Fastighet
Tätortsnära gallring runtom i Tranemo samt avverkning av granbarkborredödad skog vid
Kroksjön är igång. Förberedelse inför en ny grönyteupphandling.

Fjärrvärme
Fjärrvärme ansluts nu till den nya padelhallen på Dalshov i Dalstorp. Under pågående
pandemi är det regelbundna servicearbetet på fjärrvärmecentralerna ute hos kund pausat. Vi
utför ingen service men avhjälper akuta problem som uppstår.

Fritid
Lansering av en digital tjänst inom en månad som innebär att föreningarna kan gå in och
ändra sina föreningsuppgifter och ladda upp årsmöteshandlingar digitalt.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Den digitala fritidsgården har blivit väldigt populär, speciellt på fredagskvällar, den innebär
att fritidsledarna interagerar med ungdomarna och skapar roliga utmaningar och digitala
lekar.

HR

Löneöversynen för 2021 är pågående och förväntas vara klar i slutet av mars.

Infrastruktur
Har en ny organisation med sammanslagning av enheterna VA/Gata samt en ny enhet med
fjärrvärme, fiber, bostadsanpassning, färdtjänst och fordon från och med 1 mars.

Kultur
Bio Tranan, kultur har haft ett första möte med en grupp människor som är intresserade av
driva biografverksamheten. Uppföljningssamtal sker under vecka 12.
IOP: Dansa en plats, ett konstnärligt dansprojekt pågår just nu i och runt Glasparken i
Limmared. Ett ”Artist i Residence” finansierat av VGR i samarbete med Kultur 1740 och
Kultur i Tranemo.

Renhållning
Renhållningen har påbörjat en gemensam upphandling med Bollebygd, Svenljunga och
Mark avseende hyra av behållare, transport och behandling av det avfall (grovavfall och
farligt avfall) som kommer in på Återvinningscentralen. Nuvarande avtal löper ut 2022-0331.

Samhällsutveckling, näringsliv
Ny turistbroschyr är klar.
Projekt ”cykelvänlig arbetsplats” har startat och lanserats i kommunens kanaler, internt och
externt. Cykelkampanjen för hela året är igång.
Avveckling av turistinfo Glasets hus har verkställs.
Beslut om vilka föreningar som ska få del av Bygdepeng 2021 tas inom kort. Summan för
ansökt belopp uppgår till 1 272 500 kronor. Totalt finns 217 000 kronor att fördela.
Första dialogmötet inför ny översiktsplan genomfördes den 18 mars.
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Medarbetarenkäten för 2020 är klar och presenterad på övergripande nivå
(förvaltningsledning och KSG). Resultatet ska presenteras på sektionsnivå inom kort.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22
Trygg och säker kommun
Folkhälsostrateg och säkerhetssamordnare deltog i uppföljande dialogforum med
Länsstyrelsen om sociala risker som konsekvens av covid-19 den 19 mars.
I början av maj erbjuds en kompetenshöjande aktivitet inom området våldsbejakande
extremism för främst lägesrapportörer. Föreläsare är från polisen i Borås.

Upphandling
Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

Upphandling av förmåncyklar är tilldelad och tillföll LAN Assistans.

Månadsuppföljning budget februari 2021
Information ges om månadsuppföljning budget februari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-09
Månadsuppföljning februari 2021

Föredragning och debatt
Kommunchef Carita Brovall, ekonomichef Konrad Fredh och sektionschef Thomas Åhman
föredrar ärendet och svarar på frågor.

Slutinstans
KS

Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 61 Delegeringsbeslut KS/2021:6
•

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
Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar därmed inte handläggningen av ärendet.
Marianne Andersson (C) tjänstgör.

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 2021-03-09
Delegeringsbeslut Personal Februari
Delegeringsbeslut LSS Februari
Delegeringsbeslut FN SoL Februari
Delegeringsbeslut Färdtjänst Februari
Delegeringsbeslut IFO Februari
Delegeringsbeslut ÄO Februari
BAB-beslut Januari och Februari 2021

Status
Pågående
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 62 Delgivningar KS/2020:406, KS/2020:598, KS/2020:604, KS/2021:133,
KS/2021:34
•

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;
- Information angående uppsägning av lägenheter – Migrationsverket
- VB Trafikverkets diarienr TRV 20203037 Överklagan av beslut 2020/3037
- Trafikverkets Region syd bemötande av synpunkter på remiss om konsekvensutredning
och förslag till hastighetsföreskrifter
- Överklagan om beslut om Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 26
Jönköpings län
- TRV yttrande över överklanden jan 2021 Överklagan av beslut 202/3037
- SAMA-2020-27-6 Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, §5 2021-01-27
- Skrivelse från vårdförbundet
- E-post Länsstyrelsen Inbjudan till gemensamma insatser mot lagning av alkohol 2021
- Länsstyrelsens inbjudan till gemensamma insatser mot lagning av alkohol 2021

Status
Pågående
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 63 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:17, KS/2021:7, KS/2021:43
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 2021-02-11
- Protokoll BU 2021-02-25
- Protokoll AU 2021-02-11
- Protokoll AU 2021-02-18
- Protokoll LU 2021-01-14
- Protokoll LU 2021-02-11

Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 64 Nämndprotokoll PN/2021:17, ÖFN/2021:5
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

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;
- Protokoll samverkansnämnd personal 2021-03-03
- Protokoll ÖFN 2021-02-05
- Protokoll ÖFN 2021-03-09

Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

§ 65 Övriga protokoll TFAB/2021:1, KS/2020:41, KS/2021:34
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07

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 Styrelsemöte 2021-02-03
- Protokoll TFAB Samråd 2021-02-11
- Protokoll styrelseprotokoll TranemoBostäder AB 20201215
- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2021-02-12

Status
Pågående
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