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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   13:00 – 16:15  

 

Närvarande Beslutande  

Anders Brolin (S), ordf. 

Lennart Haglund (C) §§67-107, §§109-113 

Eva-Karin Haglund (S) 

Rosé Torkelsson (S) 

Lena Eksberg (S) 

Caroline Bergmann (Mp) 

Per Simonson (Kd) 

Stefan Larsson (V) 

Christoffer Andersson (C), ers. 

Cecilia Valbrant (C) 

Stephan Bergman (M) 

Kathleen Wireklev (M) 

Erene Bertilsson (Kd) §108 

 

Icke tjänstgörande ersättare 

Leif Gustavsson (S) 

Bo Haarala (S) 

Göran Björk (S) 

Gunilla Blomgren (L) 

Erene Bertilsson (Kd) 

Jonas Blank (V) 

 

Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Kajsa Montan, funktionschef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Tobias Edoff, funktionschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Manda Schillerås, verksamhetschef §87, §91 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Thomas Åhman, sektionschef 

 

Paragrafer  §67-§113 

Utses att justera  Christoffer Andersson (C) 
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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 

  Christoffer Andersson (C) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Anslaget under tiden 2021-04-29—2021-05-21 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 
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§ 67 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021 KS/2021:22 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer bidragsbelopp per elev till fristående gymnasieskolor för kalenderåret 

2021 enligt bilaga.  

 

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 

Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående 

gymnasieskolor som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun. 

Ärendet 

För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den 

fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för 

respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en 

riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets 

kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2021. 

Ekonomisk påverkan 

De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad vilket har tagits hänsyn till i budget 2021. 

Barnkonventionen  

Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående gymnasieskolor får samma 

förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns gymnasieskola.  

Beslutsunderlag 

LU §15, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-01-07 

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagande ska ha kommit in 

till Tranemo kommun, lärandesektionen inom tre veckor från den dag den fristående 

gymnasieskolan fick del av beslutet. 
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Beslutet skickas till 

Lärandesektionen  

Ekonomifunktionen 

 

DBGY Juvelen AB Box 213 101 24 Stockholm 

Jensen Education College AB Box 111 24  100 61 Stockholm 

Lärande i Sverige AB controlling@larande.se   
Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse Vallgatan 11 411 16 Göteborg 

Praktiska Sverige AB Box 213 101 24 Stockholm 

Internationella Engelska skolan Allhelgonagatan 4 118 58 Stockholm 

Apelryd International Kattviksvägen 207 269 91 Båstad 

Värmdö Tekniska Utbildningar AB Box 2182 103 15 Stockholm 

 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021, 2020-12-29 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 68 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun. KS/2021:84 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastslå läsårstider för läsåret 2022/2023 

 

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 

Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads 

kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och 

tillgänglig för alla 

Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid 

Beslutsunderlag 

LU §16, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-01-28 

Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun 

Läsårstider, lov och studiedagar 2022/2023 Tranemo kommun 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Avslutat 
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§ 69 Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2020 

KS/2020:196 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer ersättningsbelopp per elev till fristående grundskolor och förskoleklasser 

för kalenderåret 2020 enligt bilaga. 

Beslutsmotivering 

Enligt skollagen 2010-800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge ersättning till 

fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 

Tranemo kommun. 

Ärendet 

Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskoleklasser och 

grundskolor får i kommunens resursfördelning. Ersättningen bygger på budgeten för 2020. 

Beslutsunderlag 

LU §17, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2020-03-27 

Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2020 

Ekonomisk påverkan 

De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad vilket har tagits hänsyn till i budget 2020. 

Barnkonventionen 

Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående förskoleklass och 

grundskolor får samma förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns 

förskoleklass och grundskolor.  

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Överklagandet ska vara skriftligt. 

När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 

varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska undertecknas. 
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OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 

Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 

beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 

överklagandet till Förvaltningsrätten. 

Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du 

fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 

Överklagandet skickas till: 

Tranemo kommun 

Lärandesektionen 

514 80 TRANEMO 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen 

SiS ungdomshem Lövsta, 610 74 Vagnhärad, lovsta@stat-inst.se 

SiS ungdomshem Brättegården, Brätte 166, 462 93 Vänersborg, brattegarden@stat-inst.se 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2020 

Status 

Avslutat 
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§ 70 Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2021 

KS/2021:21 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer ersättningsbelopp per elev till fristående grundskolor och förskoleklasser 

för kalenderåret 2021 enligt bilaga. 

 

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 

Enligt skollagen 2010-800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge ersättning till 

fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 

Tranemo kommun. 

Ärendet 

Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskoleklasser och 

grundskolor får i kommunens resursfördelning. Ersättningen bygger på budgeten för 2021. 

Ekonomisk påverkan 

De nya bidragsbeloppen innebär en minskad kostnad vilket har tagits hänsyn till i budget 

2021. 

Barnkonventionen  

Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående förskoleklass och 

grundskolor får samma förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns 

förskoleklass och grundskolor.  

Beslutsunderlag 

LU §18, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-02-22 

Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2021 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Överklagandet ska vara skriftligt. 
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När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 

varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska undertecknas. 

OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 

Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 

beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 

överklagandet till Förvaltningsrätten. 

Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du 

fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 

Överklagandet skickas till: 

Tranemo kommun 

Lärandesektionen 

514 80 TRANEMO 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen 

SiS ungdomshem Lövsta, 610 74 Vagnhärad, lovsta@stat-inst.se 

SiS ungdomshem Brättegården, Brätte 166, 462 93 Vänersborg, brattegarden@stat-inst.se 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2021 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 71 Ersättning till fristående förskola och fritidshem 2021 KS/2021:20 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer ersättningsbelopp per barn till fristående förskolor och fritidshem för 

kalenderåret 2021 enligt bilaga 

 

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 

Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge ersättning till enskilda 

förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 

Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem 

får i kommunens resursfördelning. Ersättningen ska bygga på budgeten för 2021. 

Ekonomisk påverkan 

De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad vilket har tagits hänsyn till i budget 2021. 

Barnkonventionen  

Ärendet om ersättningsbeloppen säkerställer att barn på fristående förskolor och fritidshem 

får samma förutsättningar för utveckling m.m. som barn på förskolor och fritidshem i 

Tranemo kommuns regi. 

Beslutsunderlag 

LU §19, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-02-22 

Ersättning till fristående förskola-fritidshem 2021 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Överklagandet ska vara skriftligt. 

När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 

varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska undertecknas. 
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OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 

Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 

beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 

överklagandet till Förvaltningsrätten. 

Din skrivelse måste ha kommit till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du fick 

del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 

Överklagandet skickas till: 

Tranemo kommun 

Lärandesektionen 

514 80 TRANEMO 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen 

Fyrklöverns förskola/fritidshem, Augustivägen 5, 514 40 Limmared, 

forskolechef.fyrklovern@gmail.com  

Prästkragens förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 53 Månstad, 

annakarin.ostling@svenskakyrkan.se  

Tranbärets förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 32 Tranemo, 

annakarin.ostling@svenskakyrkan.se   

Skogsduvans förskola/fritidshem, Mossebo Skoghem, 514 91 Tranemo, 

skogsduvan.mossebo@outlook.com  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Ersättning till fristående förskola-fritidshem 2021 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 72 Ersättning till fristående pedagogisk omsorg dygnet runt 2021 

KS/2021:145 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer ersättningsbelopp per timma till fristående verksamheter med pedagogisk 

omsorg dygnet runt för kalenderåret 2021 enligt bilaga. 

 

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 

Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge ersättning till enskilda 

förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 

Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna verksamheter för 

pedagogisk omsorg dygnet runt får i kommunens resursfördelning. Ersättningen ska bygga 

på budgeten för 2021. 

Ekonomisk påverkan 

Ersättningen har i nuläget ingen ekonomisk påverkan då verksamhet för pedagogisk omsorg 

dygnet runt saknas i enskild regi. 

Barnkonventionen  

Ärendet om ersättningsbeloppen säkerställer att barn på fristående verksamheter för 

pedagogisk omsorg dygnet runt får samma förutsättningar för omsorg som barn på 

pedagogisk omsorg dygnet runt i Tranemo kommuns regi. 

Beslutsunderlag 

LU §20, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Ersättning pedagogisk omsorg dygnet runt 2021 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Överklagandet ska vara skriftligt. 
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När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 

varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska undertecknas. 

OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 

Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 

beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 

överklagandet till Förvaltningsrätten. 

Din skrivelse måste ha kommit till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du fick 

del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 

Överklagandet skickas till: 

Tranemo kommun 

Lärandesektionen 

514 80 TRANEMO 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Lärandesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Ersättning pedagogisk omsorg dygnet runt 2021 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status 

Avslutat 
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§ 73 Anmälningar om kränkningar till huvudman, LU 2021 KS/2021:27 

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  

I tabellen nedan redovisas de åtta anmälningar som inkommit sedan för utskottsmötet. 

Tabellen läses vertikalt. Sammanlagda antalet förekomster av typ av kränkningar samt 

diskrimineringsgrunder kan övergå antalet anmälda kränkningar pga att flera typer kan 

förekomma i samma fall. 

Tabell 1. Anmälda kränkningar 2021-02-04 —2021-0-03-16 

Skolform  Utsatt 

barn/elev 

 Inblandade  Typ av 

kränkning 

 Diskriminerings

-grund 

 

förskola  pojke 6 barn/elev 8 fysisk 6 nej 8 

fritidshem 2 flicka 2 personal  psykisk 1 ja  

grundskola f-6 4   annan 

vuxen 

 muntlig 6   
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grundskola 7-9      skriftlig    

grundsärskola 1         

gymnasium 

 

1         

vuxen-

utbildningen  

         

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-02-04 —2021-0-03-16 

Diskrimineringsgrunder (antal fall) 0 

kön  

könsöverskridande identitet  

etnicitet  

funktionshinder  

sexuell läggning  

ålder  

religion  

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan 

Barnkonventionen  

Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är reglerat i 

såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 

kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 

sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn och elever i 

verksamheten.   

Beslutsunderlag 

LU §26, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Pågående 
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§ 74 Internkontrollplan 2021 KS/2021:202 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner internkontrollplan 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 

Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, 

att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt 

utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

Ny styrmodell  

I enlighet med styrmodellen implementeras internkontrollen från och med 2021 på ett bättre 

sätt i det dagliga arbetet. I praktiken har det inneburit att planering av interna kontroller 

flyttat in i planerings- och uppföljningsprocessen. Under planeringsprocessen inför 2021 har 

det varit möjligt för de organisatoriska nivåerna ”kommun” och ”sektion” att välja in risker i 

internkontrollen när verksamhetsplaneringen genomfördes. Från och med 2022 är 

ambitionen att alla organisatoriska nivåer ska ha möjlighet att välja in risker.   

Kommunstyrelsens roll och ansvar 

Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, 

styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen 

ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten 

som senare ligger till grund för planering av kontroller. Kommunstyrelsen genomförde 2021-

03-22 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. Riskbedömningen utgick från två 

frågeställningar.  

Fråga 1: Ska alla förvaltningens föreslagna risker med till internkontrollen?  

Fråga 2: Finns det någon sannolikhet/konsekvens grupperna bedömer annorlunda jämfört 

med förvaltningens bedömning?  

Kommunstyrelsens bedömning var att samtliga föreslagna risker skulle med till 

internkontrollen. Några av grupperna hade förslag på förändrade bedömningar avseende 

sannolikhet och konsekvens, däremot fanns ingen majoritet avseende någon av 

förändringarna. Utifrån efterföljande diskussionen föreslår dock förvaltningen att 

konsekvensen för risk nummer 12, avseende åtgärder i PM Centralen och Tranemo park, 

höjs från en trea till en fyra.  
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De tolv föreslagna riskerna är följande:  

1. Att våra leverantörer inte fakturerar oss rätt 

2. Avsteg från ramavtal 

3. Varor och tjänster på attesterade fakturor 

4. Person hanterar sina egna beställningar 

5. Att rekvisitioner är korrekta 

6. Att kvitton inte är bilagt faktura 

7. Dokumentation vid direktupphandlingar 

8. Drivmedelskort används privat 

9. Att vi inte gör rätt bruttolöneavdrag 

10. Att vi inte är två personer som attesterar fakturor 

11. Investeringsprojekt  

12. Åtgärder PM Centralen och Tranemo park 

Ekonomisk påverkan 

Då ärendet inte medför några direkta ekonomiska transaktioner har det heller inte någon 

direkt ekonomisk påverkan. De indirekta effekterna väntas å andra sidan vara ett bättre 

resursutnyttjande av kommunala medel.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §56, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse 2021-03-24 

Internkontrollplan 2021  

Föredragning och debatt 

Funktionschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen.  

Status  

Avslutat  
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§ 75 Internkontrollplan 2021 Samverkansnämnden Arbetsmarknad 

KS/2021:83 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar interkontrollplan för Arbetsmarknadsenheten 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 

Arbetsmarknadsenheten har tagit fram en internkontrollplan för 2021, för att tydliggöra det 

område som riskbedömts och ska kontrolleras med fokus på att utföra de uppdrag nämnden 

ansvarar för. Syftet med internkontrollplanen är följande: 

• Att säkerställa att verksamheten arbetar systematiskt med de frågor som är 

väsentliga för Arbetsmarknadsenheten. 

• Att undvika eller minimera risker för att fel ska uppstå. 

• Att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt. 

Ekonomisk påverkan 

Ett mål med internkontrollplanen är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet.  

Barnkonventionen  

Internkontrollplanen har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §57, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Samverkansnämnd arbetsmarknad protokoll 2021-01-13 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Omsorgssektionen 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 76 Reklampaket Centralen KS/2021:89 

Kommunstyrelsens beslut 

• Upphäver Kommunstyrelsens beslut om att bidra med den årliga avgiften om 15 000 

kr till Tranemo Hotell Förvaltnings AB.  

 

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 

1998-06-15 § 118 beslutade Kommunstyrelsen att ”kommunen tecknar sponsorkontrakt till en 

årlig avgift om 15 000 kr till hotellverksamheten i Tranemo”. I den avgiften innefattades även 

ersättning för flaggpark. I november 2020 tecknades avtal mellan Tranemo Hotell 

Förvaltnings AB och Tranemo kommun om att kommunen ska delta i flaggspelet utmed RV 

27 för en ersättning om 10 000 kr/år. 

Med anledning av flytten till Centralen 2020 föreslår Tranemo Hotell Förvaltnings AB en 

överföring av sponsoravtalet till ett Reklampaket för Centralen. Detta i form av ett avtal som 

innefattar reklampaket om 10 000 kr/år.  

Följande föreslås ingå i reklampaketet: 

- Halvsida annons i folder 

- Kvarts sida annons i blädderblock  

 

Förvaltningen föreslår att det inte ska utgå något bidrag till ett reklampaket avseende 

halvsida annons i folder och en kvarts sida annons i blädderblock. Förvaltningen föreslår att 

Kommunstyrelsens beslut 1998-06-15 § ? ska upphöra eftersom ersättning för deltagande i 

flaggpark är reglerat i nytt avtal. 

Ekonomisk påverkan 

Om Kommunstyrelsen fattar beslut enligt förvaltningens förslag påverkas inte 

Samhällssektionens ekonomi. Om ett reklampaket ska utbetalas påverkas 

Samhällssektionens budget med 10 000 kr/år som inte finns budgeterat. 

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte arbetet ur ett barnrättsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 

AU §32, 2021-03-11 

Tjänsteskrivelse 2021-02-19 

Kommunstyrelsens beslut 1998-06-15 § 118 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 77 Utredning om bolagisering för taxefinansierade verksamheter och 

fastighetsdrift KS/2020:243 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner utredningen 

• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan med syfte att åstadkomma 

samordning inom önskade områden som stöder kommunens överordnade vision om 

tillväxt. 

Ärendet 

Sammanfattning av utredningens slutsatser 

Kommunstyrelsen gav, 2020-08-24 §137, förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning 

om fastighetsdrift för hela kommunkoncernen. Utredningen som har genomförts av 

konsultföretaget SVEFA är nu klar. 

Den sammantagna bedömningen visar att en samordning av driften totalt sett skulle vara till 

nackdel, då de berörda verksamheterna är för små och de nuvarande resurserna redan är 

fullt belagda. En samordning skulle därför istället innebära en utökning av resurser inom 

arbetsledning och på chefsnivå med åtföljande kostnadsökning 

Utredningen finner att bolagisering som samordningsform saknar egenvärde. Det finns inget 

utrymme att skapa intäkter genom bolagisering 

Utredningen har kommit fram till att det finns behov som idag inte tillgodoses och att 

verksamheter uttrycker ett intresse av samverkan även om flera av dessa områden ligger 

utanför begreppet ”drift” men inom verksamheternas ansvarsområde för 

fastighetsförvaltning. 

Utredningen rekommenderar därför att en handlingsplan utarbetas med syfte att 

åstadkomma samordning inom önskade områden som stöder kommunens överordnade 

vision om tillväxt. 

Mycket arbete har lagts ned för att strukturera fastighetsdriften i de olika enheterna. 

Dialogen och relationer till kunder är högt prioriterad och har förbättrats över tid. 

Exempel på Utmaningar 

• I takt med tydligare struktur blir också brister mer uppenbara, i form av saknad expertis, 

brist på moderna IT-lösningar och administrativt stöd 

• Bland underbemannade områden kan nämnas kompetens kring brandskydd, 

säkerhetssystem, upphandling, projektledning – samtliga kritiska områden 
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• Den generella hållningen är att man gör ett bra jobb, men är underbemannade i 

förhållande till förväntad kvalitet 

• Rekrytering av rätt kompetens upplevs svår 

• Det finns ingen tydlig koppling mellan kommunens tillväxtmål och respektive direktiv till 

verksamheterna avseende samordning eller tillväxt 

Utredningens rekommendation och förslag till nästa steg 

Stäng frågan om driftsbolagisering. Det finns ingen ekonomisk vinst i att skapa en enhet för 

drift (vare sig i bolagsform eller genom annan samordning), bolagsformen i sig ger endast 

ökad overhead, under rådande omständigheter. 

Se istället möjligheterna att ta fram ett vidgat område för samordning som omfattar även 

förvaltningsstöd och verksamhetsstöd och prioritera dessa områden för samordning. Det 

samordningsbehov som lyfts upp av verksamheterna handlar om specialistområden och 

specifika resurser och system. 

Ta fram tydliga tjänstebeskrivningar för de specialistområden där samordning prioriteras. 

Ta fram en förändringsplan/utvecklingsplan som beskriver hur önskad samordning kommer 

till stånd och hur den vidareutvecklas framåt. Det råder idag samstämmighet om att vissa 

områden torde vara enkla och förnuftiga att börja samarbeta kring. Börja där och bygg sedan 

vidare. 

Utveckla nya moderna arbetsformer. Inför enkla gemensamma verktyg och IT-lösningar som 

underlättar gemensam planering. Till exempel rekommenderar vi gemensam 

ärendehantering (i ett kommande fastighetssystem) och gemensam kalenderbokning. 

Ta fram en gemensam flerårig resursplan som på ett transparent sätt visar alla parter vilka 

förstärkningar som planeras längre fram. Detta förhindrar onödiga dubbelrekryteringar. 

Inför en enkel schabloniserad kostnadsfördelningsmodell och rutin som inte skapar extra 

administration och samtidigt undviker värdeöverföring. 

Förankra och besluta om synen på samordning i berörda forum – kommunledning, 

bolagsstyrelser, bolagen, inom bolagen, avdelningar inom kommunen –säkerställ att 

bolagsdirektiv inte divergerar. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 
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Beslutsunderlag 

AU §33, 2021-03-11 

Tjänsteskrivelse fastställd slutrapport 201211 

Fastställd slutrapport 201211 

KS § 137 Utredning om bolagisering av taxefinansierad verksamheter och fastighetsdrift 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 78 Bolagisering taxefinansierade verksamheterna KS/2021:35 

Kommunstyrelsens beslut 

• Bibehåller de taxefinansierade verksamheterna inom förvaltningen 

• Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare utifrån rekommendationerna i 

slutrapporten. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen gav, 2020-08-24 §137, förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning 

om bolagisering av de taxefinansierade verksamheterna. Utredningen som har genomförts 

av konsultföretaget KPMG är nu klar. 

KPMG har i rapporten Tranemo kommun -utredning av bolagisering av taxefinansierad verksamhet 

2020-11-24 rekommenderat Tranemo kommun att inte bolagisera de taxefinansierade 

verksamheterna. KPMG menar att ”Den huvudsakliga anledningen är att flytta en verksamhet 

från en skattebefriad sektor till en skattepliktig ofrånkomligen ger ökade kostnader i form av skatt.” 

En bolagisering kommer också att leda till ökade overheadkostnader, bland annat i form av 

en VD-tjänst och en bolagsstyrelse samt en beställarorganisation. 

Utredningen ska besvara frågan om en bolagisering av ovan angivna taxefinansierade verksamheterna 

skulle medföra att investeringar, resurser och organisation utnyttjas på ett bättre sätt än att ha kvar det i 

den kommunala förvaltningen. 

 
Utredning ska även besvara (analysram): 

 
• Vilka ekonomiska effektivitetsfördelar en bolagisering skulle innebära för berörda 

verksamheter 

• Vilka ekonomiska konsekvenser en bolagisering av ovan skulle kunna medföra 

• Vilka effekter och konsekvenser en bolagiserings skulle får för nuvarande 

förvaltningsorganisation 

• Hur bör ägardirektiv och ägarstyrning utformas för att möjliggöra en god samverkan 

mellan ev. bolag och den kommunala förvaltningen så att dessa också möjliggör och 

ligger i linje med beslutad vision, utvecklingsområden och strategiska mål för 

Tranemo kommun.  

De slutgiltiga rekommendationerna lyder: 
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Den huvudsakliga anledningen är att flytta en verksamhet från en skattebefriad sektor till en 

skattepliktig ofrånkomligen ger ökade kostnader i form av skatt. 

Förvaltningen delar KPMG;s rekommendationer och ser därför att de taxefinansierade 

verksamheterna bibehålls inom förvaltningen. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

AU §34, 2021-03-11 

Tjänsteskrivelse gällande de taxefinansierade verksamheterna  

Slutrapport – Bolagisering av taxefinansierad verksamhet 

KS §137 Utredning om bolagisering för taxefinansierade verksamheter och fastighetsdrift 

2020-08-24 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 79 Regler för investeringar KS/2021:199 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar Regler för investeringsprojekt 

• Upphäver Riktlinjer för investeringar (KS/2019:493) 

• Projekt ska alltid godkännas av kommunstyrelsen vid grind 2 (G2). 

 

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 

Upphäver Riktlinjer för investeringar KS/2019:493, då de inte längre harmoniserar 

kommunens budgetmodell och dessa ersätts istället av Regler för investeringsprojekt, samt 

regelbundna ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Det finns ett behov av att skapa större kontroll, mer transparens och bättre insyn i 

kommunens större investeringsprojekt. För att nå detta har förvaltningen tagit fram ett 

regelverk med syfte att ge ett stöd i arbetet med projekt genom att skapa en tydlig struktur 

och möjlighet till god insyn och kontroll. Detta sker genom en väl definierad organisation, 

väl dokumenterat arbete och regelbundna avstämningar och redovisningar till beställaren. 

Tidigare Riktlinjer för investeringar upphävs i och med ikraftträdandet av denna 

projektmodell då dessa inaktualiserats. Dels utifrån vad som i denna modell framgår, dels 

utifrån kommunens nya budget där kommunstyrelsens roll stärks och projektbudgetar 

fastställts och dels utifrån rutinen kring månadsuppföljningar. 

Ekonomisk påverkan 

En bättre insyn och större kontroll av kommunens investeringsbudget. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §58, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse om regler för investeringar 

Regler för investeringsprojekt 
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Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att korrigera sista beslutspunkten till; Projekt 

ska alltid godkännas av kommunstyrelsens vid grind 2 (G2). 

Beslutsgång 

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

Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Avslutat 

 

  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
c1

cf
29

64
-b

76
0-

40
1e

-a
f1

7-
3b

e6
58

47
79

a0



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-04-26 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 32 

 

§ 80 Återköp om ca 192 000 kvm, del av Gudarp 3:44, från TUAB 

KS/2021:135 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun återköper del av fastigheten Gudarp 3:44 av TUAB och TGB, 

förväntad yta om ca 40 000 kvm för en köpesumma av: tremiljoner niohundra femtio 

tusen/3 950 000/kronor. Budgeten för strategiska markförvärv minskar till ett belopp 

om fyra miljoner femtio tusen/4 050 000/ kr  

• Tranemo kommun återköper del av fastigheten Gudarp 3:44, av TUAB förväntad yta 

om ca 20 000 kvm för en köpesumma av: etthundra femtiotusen/150 000/kronor, 7,50 

kr/kvm.  Budgeten för strategiska markförvärv minskar till ett belopp om fem  

miljoner åttahundra femtio tusen/5 850 000 kr  

• Tranemo kommun återköper del av fastigheten Gudarp 3:44, exklusive mark  

upplåten till NRI (Nordic Room Improvement), av TUAB förväntad yta om ca 

192 000 kvm för en köpesumma av: en miljon fyrahundra fyrtiotusen 

/1 440 000/kronor, 7,50 kr/kvm. Budgeten för strategiska markförvärv minskar till ett 

belopp om sex miljoner femhundra sextio tusen/6 560 000 kr  

 

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 

Den 1 november 2010 tecknade Tranemo kommun köpekontrakt med TUAB (Tranemo 

Utvecklings AB) för en summa av 1 900 000 kr, omfattande fastigheten, Gudarp 3:44, areal ca 

257 000 kvm, ca 7,50 kr/kvm. Tillträdesdag den 1 november 2010.  

Tranemo kommun köper efter förhandlingar med TUAB tillbaka samma markområde  om ca 

192 000 kvm, del av Gudarp 3:44 från TUAB. Exklusive den mark om ca 65 000 kvm som är 

upplåten till NRI och som även i fortsättningen ska ägas och förvaltas av TUAB. 

Köpeskillingen är enligt överenskommelse bestämd till 7,50 kr/kvm. Förslaget till beslut, 

presenterat inför TUAB´s styrelse, den 10 februari 2021.    

Ärendet 

Den 1 november 2010 tecknade Tranemo kommun köpekontrakt med TUAB (Tranemo 

Utvecklings AB) för en summa av 1 900 000 kr, omfattande fastigheten, Gudarp 3:44, areal ca 

257 000 kvm, ca 7,50 kr/kvm. Tillträdesdag den 1 november 2010.  
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Den 27 maj 2019 tecknade TUAB köpekontrakt med Tranemo Grus och Betong AB (TGB) för 

en summa av 2 000 000 kr, omfattande del av fastigheten Gudarp 3:44. Arealens omfattning 

ca 50 000 kvadratmeter, pris 40 kr/kvm. Enligt avtalet är parterna överens om att aktuell del 

av fastigheten Gudarp 3:44 ska delas/avstyckas inför framtida exploatering. Tillträdesdag 

sattes till dagen för laga kraften vunnen fastighetsbildning. Ansökan om fastighetsbildning 

har inte till dagsdatum inlämnats. TUAB och TGB ska gemensamt svara för 

fastighetsbildningskostnader, enligt fördelning 50/50. Fastighetsbildning ska även ske för 

den del eller delar som kan eller ska återköpas. TUAB är fortfarande i sin helhet lagfaren 

ägare till fastigheten, Gudarp 3:44. TGB har inte till dagsdatum erlagt köpeskillingen om 

2 000 000 kr till TUAB. Köpebrev har heller inte utväxlats mellan parterna.  

 

En del av Gudarp 3:44, ca 65 000 kvm är upplåten till NRI´s (Nordic Room Improvement) 

verksamhet. Området bör avstyckas till att utgöra en egen självständig fastighet och bekostas 

av TUAB.   

TGB har inofficiellt tillträtt marken och påbörjat brytning av berg. Det innebär att TGB har en 

muntlig nyttjanderätt till marken innan marken officiellt har tillträtts. De arbeten som TGB 

utför innan tillträdesdagen, skall ej föranleda reglering av pris eller värde på fastigheten.  

Det som TGB förbinder sig att göra och äger rätt till enligt avtal är att utföra 

markförberedande arbeten på del av Gudarp 3:44. Med markförberedande menas i avtalet, 

”förberedande arbeten för en framtida försäljning av s.k. byggbar mark”. Köpebrev skulle utfärdas 

när lovpliktiga arbeten inom fastigheten påbörjats. Om TGB inte inom två (2) år från 

tillträdesdagen fullgjort avtalade åtaganden avseende ”byggbar mark” skulle köpet återgå. 

Det kan konstaterats att TGB har påbörjat avtalade åtaganden för att säkerställa ”byggbar 

mark”. Avtalet stipulerar vidare att TGB inte utan kommunens medgivande får överlåta 

fastigheten innan lovpliktiga arbeten fullgjorts.  

Partsavsikten syfte och ändamål är att TUAB gemensamt med TGB skall planera framtida 

exploatering av fastigheten och tillsammans arbeta för att maximera byggrätter inom den 

ursprungliga fastigheten.  

TUAB förbinder sig att inom fyra (4) år från köpekontraktets undertecknade återköpa del av 

fastigheten, areal om 10 000 kvm i områdets sydvästra del i anslutning till vägen och/eller 

åberopa option om ytterligare 10 000 kvm mark eller en mindre del. Detta innebär att TUAB 

senast den 27 maj 2023 ska återköpa 10 000 kvm i områdets sydvästra del och har ytterligare 

rätt men inte skyldighet att köpa ytterligare 10 000 kvm eller en mindre del före den 27 maj 

2023. TGB äger rätt att före den 27 maj 2023 erbjuda TUAB till återköp av mark, i fall då 

byggbar mark är klar. Det rör sig om totalt 20 000 kvm byggbar mark. Det är dock 

komplicerat att fullfölja ett köp av 10 000 kvm eller åberopa option om 10 000 kvm, det 
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innebär att TUAB köper mark av sig självt (egen mark), eftersom TUAB fortfarande är 

civilrättsligt lagfaren ägare till fastigheten.   

Ekonomisk påverkan 

Köpeskillingen vid återköp från TGB är fastställd till 150 kr/kvm. Utöver detta skall TUAB 

erlägga ytterligare 600 000 kr alternativt 800 000 kr till TGB, beroende av hur stor del som 

kommer att omfattas av återköp. Ersättningen är enligt köpekontrakt att ses som ersättning 

för värdehöjande åtgärder för möjliggörandet för försäljning av exploateringsbar mark, 

vilket vid tidpunkten tillfaller TUAB enligt avtalet.  

Se redovisning pkt 1–2 som redovisar försäljningen till TGB och vad det innebär vid återköp 

av mark om 10 000 kvm alternativt 20 000 kvm mark från TGB efter iordningställande.  

Pkt 3 redovisar den uppskattade kostnaden per kvm för iordningställande av mark i egen 

regi om 10 000 kvm alternativt 20 000 kvm.  

Pkt 4 redovisar kommunens kostnad vid återköp, del av fastigheten Gudarp 3:44 från TUAB. 

Återköpet omfattar dock inte den areal som är upplåten till NRI. 

 

1. Vid försäljning till TGB 
Yta kvm TUAB pris/kvm Tillägg  Summa Kr per/kvm 

50 000 40 kr 0:- 2 000 000 40 kr/kvm 

     

     
2. Vid återköp från TGB efter iordningställande 
Yta kvm TGB pris/kvm Tillägg Summa Kr per/kvm 

10 000 kvm 150 kr/kvm 600 000 kr 2 100 000 kr 210 kr/kvm 

20 000 kvm 190 kr/kvm 800 000 kr 3 800 000 kr 190 kr/kvm 

     

     

3. Uppskattad kostnad för i iordningsställande i egen regi 
Yta kvm Kostnad i egen regi 

per/kvm 

Tillägg Summa Kr per/kvm 

10 000 kvm 250 kr/kvm 0 :- 2 500 000 kr 250 kr/kvm 

20 000 kvm 250 kr/kvm 0:- 5 000 000 kr 250 kr/kvm 

     

4. Kommunens kostnad vid återköp, del av Gudarp 3:44 från TUAB 

Yta kvm Självkostnad Tillägg Summa Kr per/kvm 

10 000 kvm 150 kr/kvm 600 000 kr 2 100 000 kr 210 kr/kvm 

20 000 kvm 150 kr kr/kvm 800 000 kr 3 800 000 kr 190 kr/kvm 

20 000 kvm 7,50 kr/kvm 0:-    150 000 kr 7,50 kr/kvm 

192 000 kvm 7,50 kr/kvm  0:- 1 440 000 kr 7,50 kr/kvm 
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Vid kommunens återköp av mark om ca 192 000 kvm, mark för 7,50 kr/kvm, exklusive mark 

upplåten till NRI, innebär ett pris om 1 440 000 kr och att tidigare redovisat nettoresultat om 

1 900 000 kr för kommunen reduceras till om 460 000 kr. Kommunen övertar vid återköp av 

mark, TUAB´s rättigheter och skyldigheter enligt gällande avtal med TGB.   

Efter övertagandet av mark och avtalet med TGB samt fullföljandet av avtalets ändamål och 

syften, innebär det en intäkt till kommunen från TGB om 2 000 000 kr, vilket innebär en 

ökning av beslutad budget för strategiska markförvärv, från 6 000 000 kr till 8 000 000 kr. 

Enligt avtalet med TGB föreligger det en skyldighet att köpa 10 000 kvm mark för en summa 

om 2 100 000 kr, vilket innebär ett redovisat nettoresultat om -100 000 kr. Vid åberopande av 

option om ytterligare 10 000 kvm mark, totalt 20 000 kvm mark för en summa om 3 800 000 

kr, medför ett redovisat nettoresultat om -1 800 000 kr. Nettoresultaten redovisade i 

förhållande till intäkten från TGB om 2 000 000 kr.  

 

I sammanhanget redogörs inte för kommunens framtida möjligheter för intäkter vid 

försäljning av byggbar industrimark. Grundat på erfarenhet av priser på industrimark som 

är planlagd med utbyggd infrastruktur bör priset ligga på minst 200 kr/kvm för att det ska 

vara lönsamt med exploatering. För planlagd industrimark med infrastrukturen utbyggd och 

VA framdragen till tomtgränsen bör man utgå från ett pris om minst 250 kr/kvm TA i 

attraktiva lägen för att det ska framräkna ett positivt nettoresultat. Svenljunga kommun 

redovisar för Lockryd, läge A+ och A-B, ett genomsnittspris om 367 kr/kvm TA, priset 

exklusive anslutningsavgifter för VA och avlopp.  

Barnkonventionen  

Ärendet har inte någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §36, 2021-03-11 

Tjänsteskrivelse 2021-02-18 

Beslutet skickas till 

Samhällsutveckling 

Infrastruktur 

Fastighet 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  
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Status  

Avslutat 
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§ 81 Medborgarförslag om lekplats/aktivitetsyta Nittorp Nygården 

KS/2020:259 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås 

 

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 

I orten finns sedan tidigare två lekplatser och vid en utsökning september 2020 i kommunens 

kartdatabas Geosecma visar att endast 7st barn under 10 år är bosatta väster om riksväg 156 

där frågeställaren vill att en ny lekplats anläggs.  

Förvaltningen är väl medveten om vikten av att barn skall ha möjlighet till 

utomhusaktiviteter och i orten Nittorp finns redan två lekplatser sedan tidigare.  

Förvaltningen ställer sig positiv till att upplåta markområde för en ny lekplats om det finns 

föräldrar som ideellt vill uppföra och driva en lekplats på kommunens mark.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår att medborgaförslaget om ny lekplats i Nittorp avslås eftersom 

kostnaden är hög i relation till hur många barn som finns i området. Och att det redan sedan 

tidigare finns två lekplatser. 

Ärendet 

Förslagsställarna Olga Björklund, Anna Carlsson och Caroline Palm har gemensamt skickat 

in ett medborgarförslag om önskemål om en ny lekplats i Nittorp.  

Förslagsställaren är kontaktad av förvaltningen 2021-01-22 för att klargöra så inget är 

missförstått.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 
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Barnkonventionen  

Möjlighet till fysisk aktivitetsutövning är viktigt för barn med då det sedan tidigare två st 

lekplatser samt kommunal badplats i samhället Nittorp anses möjligheten till fullgod fysisk 

utomhusaktivitet redan vara god. 

Beslutsunderlag 

AU §35, 2021-03-11 

Tjänsteskrivelse medborgarförslag om lekplats 

Medborgarförslag om lekplats/aktivitetsyta Nittorp Nygården 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Förslagsställarna 

Stratsys 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 82 Motion om utredning om eldrivna förarlösa fordon - Lennart 

Haglund (C) KS/2019:81 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen avslås 

 

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 

Lennart Haglund har den 30 januari 2019 lämnat en motion angående utredning om eldrivna 

förarlösa fordon. Motionären föreslår att förutsättningarna att starta kollektivtrafik med 

eldrivna förarlösa fordon bör utredas, inledningsvis på banvallen mellan Tranemo och 

Limmared. Det är fortfarande ett outforskat område och mycket kostsamt att starta den här 

typen av utredning även om förvaltningen är positiv till förslaget. Västtrafik och andra 

aktörer inom området är också intresserade av utredningar kring förarlösa fordon.  

Ärendet 

Lennart Haglund har den 30 januari 2019 lämnat en motion angående utredning om eldrivna 

förarlösa fordon. 

Lennart Haglund anser att möjligheterna att starta kollektivtrafik med eldrivna förarlösa 

fordon ska utredas på grund av kommande behov av att snabbt kunna transportera sig till 

tågstationer i samband med den utökade trafiken på Kust- till kustbanan. Motionären 

föreslår att Tranemo kommun tillsammans med Västtrafik och övriga lämpliga 

samarbetsparters utreder förutsättningar att starta förarlösa fordon på en av banvallarna 

mellan Tranemo och Limmared.  

Förvaltningen var i kontakt med Lennart Haglund 2020-02-25 för att ge motionären tillfälle 

att utveckla sitt förslag. Motionären påpekar att banvallen som idag används som cykelbana 

kan användas som körväg för skytteln och att andra banvallen därmed kan rustas upp för att 

kunna nyttjas som gång- och cykelbana. Vidare poängterar han att förarlösa fordon ska 

komplettera dagens kollektivtrafiksystem och utgå från perspektivet ”hela-resan”.  

Bedömning av nyttan med förstudie 
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Förvaltningen har sedan motionen började handläggas haft dialog med Västtrafik i frågan 

och undersökt kring nyttan och konsekvenser kring att starta upp en utredning kring 

förarlösa fordon samt hur en förstudie ska kunna finansieras.  

Andra utredningar inom området 

Västtrafik har tidigare genomfört utredningar för förarlösa fordon men anser att det finns 

många knäckfrågor kvar som måste utredas för att förarlösa fordon kan bli en del av allmän 

kollektivtrafik. Projekt inom området som förvaltningen tagit del av är bland annat 

Autonoma skyttelbussar på Östra Sjukhuset som är en förstudie för ett pilotprojekt om att 

utvärdera självkörande skyttelbussar på sjukhusområdet, där Västtrafik varit delaktiga. Det 

finns också ett projekt för en förstudie i Skellefteå kommun, Rullande busskur – autonom buss, 

en chans för landsbygden. Projektet har samma förutsättningar som Tranemo kommun, det vill 

säga utgår från landsbygdsperspektivet.  

Förstudie 

Förvaltningen är positiv till förslaget. Det är ett intressant förslag för att kunna utveckla 

dagens kollektivtrafik på landsbygden. Det finns däremot också flera begränsningar och 

hinder för att förarlösa fordon ska vara ekonomiskt försvarbart. Tidigare studier visar bland 

annat att det krävs mer forskning kring juridiken, tekniken för fordonen måste utvecklas och 

attraktiviteten i restid kan ifrågasättas då hastigheterna är fortsatt låga. Förslaget på 

motionen skulle kunna vara aktuell igen om några år.  

Ekonomisk påverkan 

Västtrafik är intresserade av projekt med förarlösa fordon och det finns möjligheter att få 

finansiering via Västra Götalandsregionen, dock med förutsättning att kommunen 

medfinansierar till hälften i pengar och/eller arbetstid. VGR kan bevilja finansiering upp till 

300 000 kr. Inom projektet Rullande busskur – autonom buss, en chans för landsbygden har det för 

Skellefteå kommun kostat ca 100 000–150 000 kr.  

Förvaltningen har begärt offert från Sigma Civil för att få en kostnadsbedömning vad en 

utredning kan kosta och totalsumman bedöms minst ligga runt 150 000 kr. Det innebär att 

kommunen måste bekosta studien med minst 75 000 kr.  

Mot bakgrund kring de höga kostnader som en utredning innebär och till vilken nytta 

studien ger i förhållande till projektets vidare kostnader föreslår förvaltningen att avslå 

motionen.  

Barnkonventionen  

Att starta en förstudie om förarlösa fordon bedöms inte ha någon påverkan på barn.  
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Beslutsunderlag 

AU §38, 2021-03-11 

Motion om utredning om eldrivna förarlösa fordon 

Svar på motion om utredning om eldrivna förarlösa fordon  

Beslutet skickas till 

Lennart Haglund 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 83 Medborgarförslag om samlingslokal i Länghem KS/2020:581 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås 

Beslutsmotivering 

Frågan berör inte förvaltningen, då kommunen inte äger den aktuella fastigheten 

Ärendet 

Förvaltningen har varit i kontakt med förslagsställaren via mail den 17 februari 2021 för 

bekräftelse om att frågan är rätt förstådd.  

Då ärendet inte tillhör och berör förvaltningen hänvisas frågeställaren till Tranemobostäder 

att ställa frågan till dem. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

AU §37, 2021-03-11 

Medborgarförslag om samlingslokal i Länghem  

Tjänsteskrivelse om förslag ny samlingslokal i Länghem 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Förslagsställaren 

Stratsys 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 84 Motion angående säkerhet i samband med utrymning, vid 

exempelvis brand i kommunhusets lokaler KS/2019:519 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen avslås 

Beslutsmotivering 

Frågan om brandskydd är viktig och utreds i ett större sammanhang. 

Ärendet 

Wajdi-Louis Azouri har 2019-10-10 lämnat en motion angående säkerhet i samband med 

utrymning. 

Wajdi-Louis Azouri anser att utrymningsvägarna i kommunfullmäktiges sal för 

sammanträden bör förbättras. 

Förvaltningen kontaktade Wajdi-Louis Azouri 2021-02-23 för att ge motionären tillfälle att 

utveckla sitt förslag. Wajdi-Louis Azouri har inte inkommit med ytterligare synpunkter. 

Under år 2020 har ytterligare utrymningsövningar skett i fastigheten Forum med personal 

som arbetar i huset. Den lokal som motionen främst syftar på är Tranemosalen där 

Kommunfullmäktige har haft sina sammanträden och dit allmänheten har tillgång vid de 

tillfällen som sammanträde hålls. Den lokalen är inte optimal ur utrymningsaspekten för 

allmänheten men är fullt tillräcklig då den nyttjas av personal som arbetar i huset och är väl 

informerade och kända med utrymningsvägar. 

Just nu pågår ett arbete med att flytta Kommunfullmäktiges sammanträden till 

Medborgarhusets biosalong, vilket skulle medföra att problemet med utrymning i Forum 

försvinner. 

Ekonomisk påverkan 

Budget finns i förvaltningen för att flytta KF sammanträden till Medborgarhuset 

Barnkonventionen  

Positiv påverkan då möjligheten till säker utrymning påverkar alla åldrar. 

Beslutsunderlag 

AU §51, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse Svar på Motion angående säkerhet i samband med utrymning, vid 
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exempelvis brand i kommunhusets lokaler 

Motion angående säkerhet i samband med utrymning 

Beslutet skickas till 

Wajdi-Louis Azouri (SD) 

Samhällssektionen 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 85 Medborgarförslag om väg 156 Gölingstorp KS/2019:325 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås 

• Förvaltningen får i uppdrag att vid dialog med Trafikverket påtala vikten av sänkt 

hastighet på vägsträckan. 

 

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 

Claudia Lussenburg har lämnat ett medborgarförslag om sänkt hastighet på länsväg 156 vid 

Gölingstorp. Hastigheten på aktuell vägsträcka 70 km i timmen. Förslagsställaren upplever 

att de flesta kör 80 km i timmen eller ännu snabbare. Vidare menar Lusseburg att det uppstår 

mycket farliga situationer där flera liv kan vara i fara när hastigheten på denna väg inte 

sänks. 

Förvaltningen var i kontakt med Claudia Lusseburg den 17 augusti 2020. Hon påtalade att 

det kommer snart ske en olycka på aktuell vägsträcka.  

Sträckan har en årsdygnstrafik under 4 000 fordon. Ett uttag har gjorts för sträckan från 

Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i Sverige, STRADA. Totalt har 15 olyckor 

inträffat på sträckan och av dessa är 12 lindriga och 3 måttliga under perioden 2008-2017. En 

majoritet av de registrerade olyckorna är singelolyckor. Övriga olyckor är en 

upphinnandeolycka, en avsvängandeolycka samt en omkörningsolycka. Ingen av de 

registrerade olyckorna involverar oskyddade trafikanter. Det har heller inte registrerats 

någon viltolycka på sträckan under perioden 2008-2017. 

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för länsväg 156. Väg 156 är en viktig 

transportled för såväl pendlare som godstrafik varför framkomlighetsaspekten är  viktig.  

Tranemo kommun kan inte besluta om sänkta hastighetsgränser utanför tätbebyggt område. 

Detta åligger Länsstyrelsen. 

Tranemo kommun kan påtala vikten av sänkt hastighet på aktuell vägsträcka i 

kommunmöten med både Länsstyrelsen och Trafikverket. Dessa möten sker två gånger per 

år.  
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Beslutsunderlag 

AU §39, 2021-03-11 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om väg 156 Gölingstorp (2020-08-17) 

Medborgarförslag väg 156 Gölingstorp (E-post daterad 2019-05-27) 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Samhällsutvecklingssektionen 

Förslagsställaren 

Stratsys 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 86 Motion om GC-väg samt återställning av stationsområdet i 

Sjötofta - Lennart Haglund (C) KS/2020:555 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen antas 

 

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 

Lennart Haglund har 28 oktober 2020 lämnat en motion angående GC väg samt återställning 

av stationsområdet i Sjötofta 

Lennart Haglund anser att banvallen bör jämnas av och grusas upp så att den kan användas 

som gång och cykelväg fram till Ekefors. Haglund lämnar två förslag: 

1. Se till så att marken på stationsområdet återställs på ett korrekt sätt 

2. Återkomma med förslag på hur banvallen till Ekefors iordningställs till enkel form av 

gång och cykelväg 

 

Förvaltningen var i kontakt Lennart Haglund den 20 januari 2021 för att ge motionären 

tillfälle att utveckla sitt förslag. Vid samtal med Lennart Haglund framkom att arbetet kan 

ske i två etapper vilket beskrivs nedan. 

Förvaltningen har under hösten 2020 varit i kontakt med Sjötofta samhällsförening i aktuell 

fråga och dessutom promenerat sträckan Sjötofta station till Sjötofta kyrka tillsammans med 

representanter från samhällsföreningen. Förvaltningen har sedan besöket planerat för 

åtgärder under 2021 i linje med de Haglund föreslår.  

Förvaltningen ser att arbetet sker i två etapper. Den första etappen påbörjas under våren 

2021 och innefattar ett lager med bärlager på en sträcka om cirka 760 meter (se karta nedan). 

Sträckan hyvlas därefter så att den blir relativt jämn. I detta arbete röjs en del träd bort som 

står nära banvallen samt iordningsställs även marken på stationsområdet. 
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Etapp två innebär att förvaltningen utarbetar ett förslag på hur den resterande banvallen kan 

iordningställas och återkommer med förslag under hösten 2021. 

 

 

 

 

Ekonomisk påverkan 

150 000-200 000 kr för etapp ett, vilket belastar 2021 års investeringsbudget. 

Barnkonventionen  

Barn får ökad möjlighet till att nå målpunkter genom separerad gång och cykelväg.   

Beslutsunderlag 

AU §52, 2021-04-08 

Svar på motion  

Motion om GC-väg samt återställning av stationsområdet i Sjötofta 
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Beslutet skickas till 

Lennart Haglund 

Samhällssektionen 

Slutinstans  

Kommunfullmäktige  

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Samråd Översiktsplan Ulricehamns kommun KS/2020:145 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner remissvar enligt bilaga 

• Kompletterar remisssvaret med LONA-projektet om cykel- och vandringsled 

Lassalyckan till Isaberg. 

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 

Ulricehamns kommuns översiktsplan är ute på granskning och Tranemo kommun har 

möjlighet att inkomma med synpunkter på det bearbetade förslaget. Första förslaget var ute 

på samråd mellan 9 mars och 20 april 2020. Tranemo kommun inkom då med synpunkter på 

förslaget.  

Till granskningsförslaget presenterar Ulricehamns kommun en miljöbedömning inklusive 

MKB och samrådsredogörelse.  

Tranemo kommun har tagit del av granskningsförslaget och ställer sig positiva till förslaget 

enligt bilagt remissvar.  

Synpunkter ska inkommit till Ulricehamns kommun senast 16 maj.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §48, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Bilaga Svar Granskning Översiktsplan Ulricehamns kommun 2040 

Digital översiktsplan Granskning- Översiktsplan Ulricehamn 2040 

Strategisk miljöbedömning och MKB granskning översiktsplan Ulricehamn 2040 

Samrådsredogörelse översiktsplan Ulricehamn 2040 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/647”. 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Svar Granskning Översiktsplan Ulricehamns kommun 2040 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 88 Motion om att slutföra arbetet med de identifierade tomterna i LIS 

områden - ChrisTina Yngvesson (M) KS/2019:568 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen avslås 

• Förvaltningen får i uppdrag att marknadsföra LIS-områden för permanent- och 

fritidsboende på kommunens hemsida. 

Ärendet 

ChrisTina Yngvesson har 2019-11-19 lämnat en motion angående LIS områden.  

Motionären anser att arbetet inte är slutfört. Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina 2021 

02 15 och 2021 02 17 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Inget ytterligare 

har inkommit som utvecklat förslaget.  

2012 antogs tematiskt tillägg till översiktsplanen kallad Landsbygdsutveckling i Strandnära 

lägen, LIS -plan. Denna plan möjliggör byggnation inom strandskyddat område i syfte att 

öka serviceunderlaget eller ge långsiktiga sysselsättningar på landsbygden. Med landsbygd 

menas hela kommunen även inom våra tätorter.  I ett LIS-område ska byggnation kunna ske 

utan att strandskyddets syften inskränks. Det innebär att goda livsvillkor för djur– och 

växtlivet bevaras och att allmänheten fortfarande har god tillgång till strandområdet. 

I planen lyfts 14 stycken områden för bostäder, av dessa bedömer länsstyrelsen 12 st vara 

förenliga med bestämmelserna om LIS i 7 kap 18e § MB.  

Detaljplan för bostäder finns idag för 4 (Nittorp, Visen, Tranemosjön) av dessa områden och 

2 st (Kroksjön, Dalstorpasjön) finns med i prioriteringslistan för detaljplaner. Att upprätta 

detaljplaner för samtliga områden är i nuläget inte aktuellt då det är kostsamt och vi har en 

god planberedskap på bostäder. Byggklara tomter presenterats tydligare på vår hemsida. 

Utöver det har vi handlat upp en mäklarbyrå som mer aktivt ska marknadsföra våra 

byggklara tomter. Motionen avslås.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ingen negativ påverkan.  
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Beslutsunderlag 

AU §42, 2021-03-25 

Svar på Motion om LIS-områden 

Motion om att slutföra arbetet med att identifiera tomterna i LIS områden 

Beslutet skickas till 

Christina Yngvesson 

Samhällssektion 

Stratsys 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 89 Medborgarförslag om Gröna Tranemo dagar KS/2020:36 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås 

 

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 

Förslagsställaren önskar att kommunen ” inrättar några dagar med olika aktiviteter på tema miljö 

och hållbar utveckling. Det kan vara seminarier, miniutställningar samt mer lustfylld aktiviteter. 

Både kommunen men även näringsliv och föreningar kan engageras. Tranemo Gröna-dagar skull 

kunna på typ fredag till lördag. På lördag skulle ett lopp på banvallen mellan Limmared och Tranemo 

vara ett inslag.”  

Redan idag anordnas den så kallade Tranemofinalen i september i Tranemo centralort. I 

samband med denna brukar vi ha inslag på just tema miljö och hållbar utveckling även om 

det inte enbart handlar om detta. Det gör att vi tror oss nå fler personer än att ha ett renodlat 

hållbarhets event. Men vi tar gärna till oss att öka inslaget av hållbarhetsaktiviteter i 

ordinarie verksamhet avslår förslaget att inrätta en egen Grön dag.  

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren den 2021-03-24.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan utifrån barnkonventionen 

Beslutsunderlag 

AU §49, 2021-04-08 

Svar på medborgarförslag om Gröna Tranemo dagar  

Medborgarförslag om Gröna Tranemo dagar  
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Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Förslagsställaren via mail 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 90 Motion om inventering av ödehus i Tranemo kommun - ChrisTina 

Yngvesson (M) KS/2019:567 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen antas i den del som rör inventering av obebodda ödehus inom Tranemo 

kommun.  

• Förvaltningen får i uppdrag att kontakt med byalagen och exempelvis Coompanion i 

arbetet med inventering av ödehus. 

• Motionen avslås i de delar som rör kontakt med fastighetsägare och sociala företag.  

 

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 

Motionen har ett gott syfte där ett uppdrag för inventering av ödehus kan startas upp under 

2021 i samband inför en ny översiktsplan. Viss kontakt med fastighetsägare för ödehus samt 

sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan resurser för detta finns att tillgå. 

Ärendet 

ChrisTina Yngvesson (M) har 2019-11-18 lämnat en motion angående inventering av ödehus 

i Tranemo kommun. Det i linje med att få kommunen att kunna växa till 14 000 invånare till 

2035. 

ChrisTina Yngvesson föreslår att: 

• Tranemo kommun inventerar de obebodda ödehus som finns inom Tranemo 

kommun.  

• Kontakt tas med ägarna av husen för att se om det finns intresse att avyttra eller 

eventuellt hyra ut fastigheterna. 

• Kommunen undersöker möjligheten att genomföra detta i samarbete med socialt 

företag eller i form av en IOP (idéburet offentligt partnerskap).  

 

Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021 02 22 för att ge motionären 

tillfälle att utveckla sitt förslag. 
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Många kommuner har gjort inventeringar. Det är ett omfattande jobb som kräver tålamod 

och förhållning till juridiska riktlinjer. Samhällssektionen har under några år haft planer att 

inventera ödehus i Tranemo kommun. På grund av olika prioriteringar under 2020, tidsbrist 

i samband med omorganisation och väntan på att ny sektion ska sätta sig har svar på 

motionen dragit ut på tiden. 

Under 2021 sätter Samhällssektionen igång med arbetet inför en ny översiktsplan. Enligt 

tidigare erfarenheter kring arbete med utvecklingsplaner trillar ofta synpunkter in kopplat 

till ödehus. Idag finns en del ödehus kartlagda från vissa orter i kommunen. Löpande sker en 

uppmärksamhet kring ödehus som kan vara till fara för allmänheten. Det finns ett behov av 

ett mer strukturerat arbetssätt för inventering av ödehus. 

Inventering av ödehus kan startas upp under 2021. Viss kontakt med fastighetsägare för 

ödehus samt sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan det finns tid över för det. 

Motionen har en god andemening och hjälper inte bara Tillväxtmålet genom möjligheten till 

nya bostäder utan öppnar även upp för att nya verksamheter kan etableras. 

Ekonomisk påverkan 

Ryms inom ordinarie verksamhet. 

Barnkonventionen  

En inventering av ödehus påverkar inte arbetet ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Au §41, 2021-03-25 

KF §41, 2021-03-25 

Motion om inventering av hus i Tranemo 

Svar på motion om inventering av ödehus 

Beslutet skickas till 

ChrisTina Yngvesson (M) 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

KF 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 91 Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad KS/2020:329 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 

 

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 

Skicka avtalet för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 

mellan kommuner inom Sjuhärad vidare för antagande i Kommunfullmäktige och påskrift 

av firmatecknare i förening.   

Ärendet 

Avtalet för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 

kommuner inom Sjuhärad ses positivt från den gemensamma bygg- och miljönämnden 

Gislaved-Tranemo men också av tjänstemannasidan för bygg- och miljöfrågor. Gislaved har 

sedan tidigare ett liknande avtal mellan GGVV-kommunerna (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd 

och Värnamo) inom samma frågor. Genom avtalet för samverkan i Sjuhäradskommunerna 

säkrar Gislaved och Tranemos gemensamma nämnd upp samverkan ytterligare. Beslutet 

behöver tas av Kommunfullmäktige i Tranemo kommun då avtalet sker inom 

Sjuhäradskommunerna. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan annat än eventuell arbetstid. 

Barnkonventionen  

Ärendet anses inte påverka frågan inom barnrättsligt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §43, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 

mellan kommuner inom Sjuhärad 2021 03 08 

Nämndbeslut avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 

mellan kommuner inom Sjuhärad BM.2020.29 
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Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Borås Stad 

Bygg- och miljö Gislaveds kommun 

Bollebygds kommun 

Herrljunga kommun 

Marks kommun 

Gemensam bygg- och miljönämnd Gislaved Tranemo 

Svenljunga kommun 

Ulricehamns kommun 

Vårgårda kommun 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 92 Motion om befattningsbeskrivningar för samtliga anställda på 

Tranemo kommun KS/2019:505 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen avslås. 

 

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 

ChrisTina Yngvesson har 2019-10-14 §100 lämnat en motion angående 

befattningsbeskrivningar för alla kommunanställda. 

Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021-03-23 för att ge motionären 

tillfälle att utveckla sitt förslag. 

I Tranemo Kommun finns en befattningsbeskrivning i AID kodning för varje befattning, 

vilket kommunen använder sig av för alla sina anställda. Vi följer SKR:s 

befattningsbeskrivning för varje tjänst, där vi gör en kort beskrivning i anställningsavtalet. 

Vid anställningen fastställs befattning och i samband med detta en AID-kod. AID-koden är 

kopplad till text som SKR tagit fram.  

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av 

arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal 

nivå samt att ge underlag för viss planering. 

 

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse 

parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger 

statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och 

sysselsättning. 

Varje befattning har en kodning i AID och där det finns en beskrivning av varje tjänst. Vi 

använder detta system för att beskriva vad varje befattning innehåller för uppdrag, krav på 

kompetens samt beskrivning av befattningen. 

 

Sammanfattning: 

Tranemo kommun använder sig av AID (Arbetsidentifikation kommuner och regioner). AID 

är ett system för gruppering av arbetsuppgifter samt beskrivning av varje befattning.  
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Ekonomisk påverkan 

Ärende har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.   

Beslutsunderlag 

AU §53, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om befattningsbeskrivningar 2021-03-19.  

Motion om befattningsbeskrivningar för alla kommunanställda. Kommunfullmäktiges beslut 

2010-10-19 §100 

Beslutet skickas till 

ChrisTina Yngvesson 

HR-Funktionen 

Stratsys 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 93 Motion om bemanning av poster i bolagsstyrelser - Stephan 

Bergman (M) KS/2021:103 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen antas 

 

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 

Stephan Bergman har 2021-02-08 § 3 lämnat en motion angående bemanning av poster i 

bolagsstyrelser. 

Motionären föreslår att: 

- partierna själva ska få föreslå bemanning av sina platser i kommunens 

bolagsstyrelser med företrädesvis medlemmar från det egna partiet under 

mandatperiodens gång om förändring av medlemmar i partiet sker. Beslut om 

entledigande och tillsättning av ledamöter och ersättare sker fortfarande i 

fullmäktige.  

- Att det vid varje tidpunkt efter beslut i fullmäktige ges möjlighet att utse nya 

ledamöter på begäran från respektive parti.  

 

Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2021-03-24 för att ge motionären tillfälle 

att utveckla sitt förslag. 

Precis som motionären beskriver i motionen kan en styrelseledamot i ett kommunalägt 

aktiebolag avsättas av ägaren (kommunfullmäktige) utan formell motivering. Det gäller inte 

för förtroendevalda i fullmäktige och kommunala nämnder.  

Eftersom partierna vid varje val tilldelas ett antal mandat till bland annat bolagsstyrelser 

anser förvaltningen att det är rimligt att partierna får föreslå kommunfullmäktige att fatta 

beslut om förändringar i bolagens styrelser om det sker förändringar av medlemmar i 

partierna.  
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Förvaltningen föreslår att anta motionen eftersom förslaget är förenligt med lagstiftningen 

angående hanteringen av tillsättning och entledigande av ledamöter och ersättare i 

bolagsstyrelser.  

Viktigt att notera att det är kommunfullmäktige, ägaren, som är den instans som tillsätter 

och entledigar ledamöter och ersättare i bolagsstyrelser.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §54, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om bemanning av poster i bolagsstyrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-14 § 3 

Motion om bemanning av poster i bolagsstyrelser 

Beslutet skickas till 

Stephan Bergman 

Stratsys 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 94 Kommunstyrelsens reglemente 2021 KS/2021:166 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar kommunstyrelsens reglemente 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 

Kommunstyrelsens reglemente innehåller vad som ska gälla för kommunstyrelsen utöver 

vad som föreskrivs i Kommunallagen (KL). § 7 i reglementet ger kommunfullmäktige 

delegation inom vissa områden till kommunstyrelsen. Den delen föreslås utökas med två 

punkter som förklaras nedan. I övrigt föreslås inga andra ändringar i reglementet.  

• Meddela föreskrifter om eldningsförbud i enlighet med 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

• Meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 

annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 

trängsel i enlighet med Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

 

Eldningsförbud 

Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot eldning 

utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand. Regeringen har i sin tur möjlighet 

att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela dessa föreskrifter.  

I 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen 

överlåtit rätten att meddela dessa föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. För en 

snabbare beslutsgång föreslås kommunfullmäktige delegera beslutanderätten till 

kommunstyrelsen.  

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19 (Covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer 

meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 

liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

Den 11 mars 2021 gavs kommunerna rätt att utfärda föreskrifter enligt ovan genom en ny 

bestämmelse i Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
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av sjukdomen covid-19. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud 

är att det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebar 

obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

För en snabbare beslutsgång föreslås kommunfullmäktige delegera beslutanderätten till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i sådant beslut ange tydlig avgränsad yta för 

vistelseförbudet samt angiven tid för vistelseförbudet för att beslutet inte ska vara av den 

karaktär som innebär ett delegeringsförbud enligt 5 kap 1 § KL. Samverkan ska ske med 

grannkommuner, länsstyrelse, smittskyddsläkare samt med Folkhälsomyndigheten innan 

beslut fattas.  

Innan Kommunstyrelsen avser att fatta beslut om vistelseförbud på särskilt angivna platser 

ska Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkaren, i enlighet med 13 § 3 st. covid-19-lagen, 

yttra sig. En begäran om yttrande skickas till följande e-postadress: 

vistelseförbud@folkhalsomyndigheten.se. 

De två tillagda punkterna i kommunstyrelsens reglemente är gulmarkerade i dokumentet. 

Ekonomisk påverkan 

Ärende har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärende påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §55, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Kommunstyrelsens reglemente 2021 

Föredragning och debatt 

Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

Hemsidan och författningssamlingen 

Slutinstans 

KF 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 95 Avgift fixartjänst KS/2020:604 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Höjer taxan för fixartjänst till 250 kronor per timma inklusive moms från och med 

2021-06-01.  

• Taxan för fixartjänst regleras varje år enligt prisindex i kommunal verksamhet. 

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 

Samverkansnämnd för arbetsmarknad mellan Svenljunga och Tranemo föreslog den 11 

november 2020 att respektive kommunfullmäktige skulle besluta om höjd taxa för fixartjänst 

till 250 kronor per timma inklusive moms från och med 2021. Taxan ska därefter 

indexregleras varje år. 

Ärendet 

Arbetsmarknadsenheten har under en längre tid sett ett behov av förändring av timavgiften 

för fixartjänst. Idag använder sig cirka 200–250 personer i respektive kommun av tjänsten.  

Den taxa som hittills varit gällande (200 kronor per timma inklusive moms) antogs i 

Svenljunga kommuns kommunfullmäktige i oktober 2012 och har därefter varit oförändrad. 

Därför föreslås en höjning av taxan från och med 2021 till 250 kronor per timma inklusive 

moms samt att taxan indexregleras varje år. 

Ekonomisk påverkan 

Förändringen bedöms ha en positiv ekonomisk inverkan och innebär en mer rimlig 

prissättning av tjänsten. 

Barnkonventionen  

Tjänsten riktar sig till personer som är 67 år eller äldre. Den bedöms därmed inte ha en 

påverkan på barnperspektivet. 

Beslutsunderlag 

OU §25, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Samverkansnämnd arbetsmarknad beslut, 2020-11-11, § 49 Avgift fixartjänst (SAMA-2020-

027)  
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Föredragning och debatt 

Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att taxan ska gälla från och med 2021-06-01. 

Beslutsgång 

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

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 96 Patientsäkerhetsberättelse 2020 KS/2021:170 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer 2020 års patientsäkerhetsberättelse 

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 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger att vårdgivaren årligen ska upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. 

Ärendet 

Innan pandemin slog till så genomfördes i början av 2020 utbildning i nya journalsystemet 

Hälsoärende i Treserva för legitimerad personal. I slutet av februari togs hälsoärende i bruk. 

I nya journalen arbetar man med processer som ska främja en patientsäker och mer lika 

dokumentation. I samband med att hälsoärende togs i bruk återinfördes åtgärdsvyn 

(elektronisk kalender). I åtgärdsvyn går det att återrapportera utförda patientuppgifter som 

hamnar direkt i journalen vilket stärker patientsäkerheten.  

Under 2020 har det mesta av patientsäkerhetsarbetet handlat om Corona, covid-19, basala 

hygienrutiner, säkerställa att skyddsutrustning hade rätt klassning och användande av 

skyddsutrustning. I takt med att kunskapen ökat om covid-19 har rutiner, 

rekommendationer ändrats och revideras flertal gånger.  

Det har varit ett stort informationsflöde vad gäller uppdatering av rutiner, nya rutiner och 

arbetssätt ha tillkommit under året. Egenkontroll gällande tillämpning av basala 

hygienrutiner och klädregler genomfördes i höstas och visar på mycket god följsamhet till 

rutinerna. 

Under 2021 ska prioriteringar för ökad patientsäkerhet göras inom följande områden: 

• Läkemedelshantering 

• Dokumentation 

• Kvalitetsregister 

• Palliativ vård 

• Kommunikation, informationsöverföring 
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Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 

Beslutsunderlag 

OU §26, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-03-11 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 97 Bredbandstaxa inom omsorgen KS/2021:37 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar taxa för bredband med 199 kr/månad för 2021 för personer med boende inom 

funktionshinderområdet. Taxan gäller från och med 2021-06-01. 

 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Tranemo Kommun har fram till 2020 haft en taxa för bredband för boende inom 

funktionshinderområdet. I taxebilagan för 2021, som beslutades av Kommunfullmäktige i 

november 2020, saknades en bredbandstaxa för 2021. Därför föreslås att bredbandstaxan 

även gäller för 2021, med 199 kr/månad. Avgiften är beräknad utifrån faktisk kostnad. 

Ekonomisk påverkan 

Avgiften debiteras brukare med tillgång till bredband utifrån faktisk kostnad. Det är alltså 

brukaren, istället för kommunen, som får stå för kostnaden om taxan införs. 

Barnkonventionen  

Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan utifrån barnrättsperspektivet.  

Beslutsunderlag 

AU §40, 2021-03-11 

Tjänsteskrivelse 2021-01-14 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att taxan ska gälla från och med 2021-06-01. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 

 

  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
c1

cf
29

64
-b

76
0-

40
1e

-a
f1

7-
3b

e6
58

47
79

a0



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-04-26 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 72 

 

§ 98 Revisionsrapport - Granskning av hantering av systemstöd inom 

omsorgssektionen KS/2020:605 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner åtgärder till följd av Revisionsrapport om systemstöd 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionerna genomfört en granskning av hantering av 

systemstöd inom omsorgssektionen. I rapporten ges förslag på ett antal punkter som 

behöver ses över. Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder och aktivteter. 

Ärendet 

På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

hantering av systemstöd inom omsorgssektionen. Kommunens revisorer har 

behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 19 november 

2020. Revisorerna överlämnar revisionsrapporten till nämnden för yttrande med 

följande frågeställningar:  

• Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni 

att genomföra?  

• Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?  

KPMG har kommit fram till följande i sin granskning. 

• Tydliggöra roller och ansvar mellan sektionens systemförvaltare, IT- enhet samt 

leverantör. Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan rollerna via den samverkansform som 

är antagen mellan Ulricehamn och Tranemo kommun. Frågor rörande drift hanteras i IT-

forum Drift och utvecklingsfrågor hanteras i IT-forum Utveckling. Beslut och prioriteringar 

tas i IT-forum Styrgrupp som ledas av båda kommunernas kommunchefer. Det finns ett behov 

av skapa en intern organisation för att möta upp arbetsformerna med IT-samverkan inom 

sektionen och att göra det känt. Detta arbete kommer att pågå under 2021.  
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• Tillse att kraven på leverantören är tydliggjorda i förfrågningsunderlag samt att 

avtalsuppföljningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa avtalsefterlevnad. 

Avtalsuppföljningar genomförs kontinuerligt och har tidigare skett årligen. Nuvarande avtal 

löper till och med 31 december 2023 och är ett femårsavtal.  

 

• I egenskap av beställare av drift och service säkerställa att redan fastställda krav på 

leverantören tillgodoses. Förvaltningen bedömer att detta avser den interna samverkan med 

IT-funktionen. Varje år upprättas en driftsplan för de system som IT hanterar åt sektionen. 

Denna plan följs årligen upp och revideras vid behov.  

 

• Utvärdera den nya organisationen avseende systemförvaltning vidare i syfte att 

avgöra huruvida befintliga brister hart åtgärdats. Den nya organisationen utvärderas 

hösten 2021.  

 

• Kommunstyrelsen bör anordna utbildningar inom systemstöd med en 

regelbundenhet som säkerställer att även nya medarbetare erhåller tillräcklig 

kunskap avseende systemstöd. För de system som sektionen ansvarar för; Treserva, TES 

och Mobilus kommer en plan att utarbetas med verksamheten kring vilka utbildningsbehov 

som finns. Nyanställd personal introducera alltid av ett systemombud. Sektionen har skapat 

en grupp för kvalitetsarbetet som kommer att fokusera på bland annat social dokumentation. 

Inom hälso- och sjukvård finns etablerad arbetsgrupp för att arbeta med utformning och 

utveckling av det verksamhetsnära innehållet i systemet. En likande funktion behöver 

utvecklas för myndighet och verkställighet.  

 

Ekonomisk påverkan 

Sektionen ser att det kommer att ha viss ekonomisk påverkan, men kan inte redovisa 

exaktheten i det i dagsläget. Åtgärder kommer att ingå i den kompetensplan som nu 

sektionen arbetar på. 

Barnkonventionen  

Bedömningen är att ärendet inte har någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

OU §27, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse om revisionsrapport-Granskning av hantering av systemstöd inom 

omsorgssektionen, 2021-03-08 

Granskning av hantering av systemstöd inom omsorgssektionen slutrapport , KPMG  

Missiv granskning systemstöd Omsorgssektionen - KPMG 
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Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen för yttrande 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 99 Svar på förklaring angående revisionsberättelsens anmärkning 

KS/2021:130 

Kommunstyrelsens beslut 

• Majoriteten lämnar PM om Centralen och Tranemo Park 2021-02-25 med 

förtydligande om att jävs-utbildningar har genomförts och att det är varje ledamots 

personliga ansvar att anmäla jäv, som förklaring angående anmärkningen i 

revisionsberättelsen för år 2020. 

• Allians för Tranemo lämnar PM om Centralen och Tranemo Park 2021-02-25 orörd 

som förklaring angående anmärkningen i revisionsberättelse för år 2020.  

 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Revisorerna har i revisionsberättelsen för år 2020 granskat den verksamhet som bedrivs i 

styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Inom ramen för ansvarsprövningen kan 

kommunrevisorerna vid behov rikta kritik, rikta anmärkning eller avstyrka att ansvarsfrihet 

beviljas. Därefter ska kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 24 § Kommunallagen besluta 

om de förtroendevaldas ansvarstagande och fatta beslut om huruvida ansvarsfrihet beviljas 

eller vägras, där också eventuella anmärkningar hanteras.  

Att rikta anmärkning och att avstyrka att ansvarsfrihet beviljas är allvarlig kritik och två 

formella instrument för kritik i enlighet med Kommunallagen och som fullmäktige måste 

hantera.  

Kommunrevisorerna riktar en kraftig anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande 

styrning, ledning, uppförande och intern kontroll samt åsidosättande av Lagen om offentlig 

upphandling avseende investeringsprojekten Centralen och Tranemo Park.  

Med anledning av den anmärkning som är riktad mot kommunstyrelsen ska fullmäktiges 

presidium inhämta en förklaring från styrelsen för att kunna göra en bedömning inför 

fullmäktiges beslut.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-15 

Revisionsberättelse för år 2020 

PM om Centralen och Tranemo Park 2021-02-25 

Föredragning och debatt 

Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att kommunstyrelsen lämnar PM om Centralen och 

Tranemo Park 2021-02-25 med förtydligande om att jävs-utbildningar har genomförts och att 

det är varje ledamots personliga ansvar att anmäla jäv, som förklaring angående 

anmärkningen i revisionsberättelsen för år 2020. 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att kommunstyrelsen lämnar PM om 

Centralen och Tranemo Park 2021-02-25 orörd som förklaring angående anmärkningen i 

revisionsberättelse för år 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om majoriteten kan lämna ordförandes yrkande på 

förklaring och Allians för Tranemo lämnar Haglunds (C) yrkande som förklaring. 

Kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 100 Riktlinjer för direktupphandling UPH/2021:16 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner revidering av riktlinjer för direktupphandling.  

 

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 

Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och 

enheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid 

direktupphandling. Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar 

konkurrensen vid direktupphandlingar.  

Revideringen innefattar ändring av beloppsgränser, förtydligande kring hur många 

leverantörer som ska tillfrågas samt hur Tranemo kommun önskar bli fakturerade av 

framtida leverantör. Även ett förtydligande kring diarieföring har skett där numera 

upphandlingsenheten kommer vara mer behjälplig.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Påverkar ej barn.  

Beslutsunderlag 

AU §59, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Riktlinjer-för-direktupphandling, revidering 2021 

Riktlinjer för direktupphandling, markerade ändringar 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Författningssamlingen 
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Slutinstans 

KS 

Status  

Avslutat 
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§ 101 Riktlinjer för mottagande av donationer KS/2021:183 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar riktlinjer för mottagande av donationer 

• Upphäver tidigare gällande riktlinjer för mottagande av donationer 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Tranemo kommuns riktlinjer för mottagande av donationer har löpt ut och därmed blivit 

reviderade.  

De förändringar som gjorts är gulmarkerade. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §60, 2021-04-08 

Tjänsteskrivelse 2021-03-17 

Riktlinjer för mottagande av donationer 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Författningssamlingen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 102 Budget och verksamhetsplan 2021 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund KS/2021:23 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund.  

 

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

föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på 

barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 

samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 

särskilt avtal.  

Förbundet ska stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion samt 

stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning. Samtidigt ska förbundet 

samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och 

organisation på regional nivå.  

Förbundets totala budget för år 2021 uppgår till 86,3 mnkr. Medlemsavgiften för år 2021 är 

78 kr/invånare, varav 41 kronor för finansierings av basverksamhet och 37 kronor för 

finansiering av utvecklingsmedel. Förbundet kommer under 2021 få en pensionskostnad av 

engångskaraktär på 1,5 mnkr som en följd av den beräkningsmodell som råder gällande 

förmånsbestämd ålderspension. Det finns därmed en risk att förbundet kommer uppvisa ett 

underskott vid årets slut, däremot är kostnaden inte någon risk för förbundets verksamhet i 

stort.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Barn påverkas inte.  

Beslutsunderlag 

AU §46, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
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Budget och verksamhetsplan 2021 – slutversion 

Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Boråsregionen 

Slutinstans 

KF 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 103 Budget och taxor 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

(SÄRF) KS/2020:343 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds budget för år 2021. 

• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor gällande 

myndighetsutövning för år 2021. Taxor gäller från 2021-06-01. 

 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar 

och ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, 

Tranemo och Ulricehamn.  

SÄRF:s medlemsråd har diskuterat budgetramen och anvisat 2,8 % enligt SKR:s prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV).  Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och 

i maj 2020 reviderade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ner PKV jämfört med februari. 

Budgetramen föreslås därför öka med endast 2,4 % och då detta inte räcker för att nå en 

självfinansierad budget föreslås att 569 tkr finansieras med eget kapital. Budgeterade 

investeringar 2021 uppgår till 13 840 tkr.  

Tranemo kommuns medlemsavgift för 2021 är 11 845 tkr.  

För 2021 års taxor gällande myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4%. Förslaget är 

gällande fr.o.m. 2021-01-01.  Grundavgift föreslås vara 1 864 kronor. Timavgift föreslås vara 

1 864 kronor. Höjningen i kronor från föregående år är 44 kronor.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 

AU §44, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-03-05 
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§ 37 Rambudget samt investeringar 2021 

Rambudget samt investeringar 2021 SÄRF 

§ 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 

Taxa Myndighetsutövning 2021 för SÄRF 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) föreslår att taxorna startar att gälla från 2021-06-01. 

Beslutsgång 

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

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

Slutinstans 

KF 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 104 Sjuhärads samordningsförbund - Årsredovisning och 

revisionsberättelse 2020 KS/2021:139 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund. 

• Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.  

Ärendet 

Sjuhärads samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, 

Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 

kommuner som medlemmar. Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera 

rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya 

vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. 

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna 

står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. För år 

2020 bidrog Tranemo kommun med 265 000 kronor i finansiering. Årets resultat uppgick 

till 378 000 kronor vilket till största del beror på att alla aktiviteter inte kunnat genomföras 

fullt ut. Avsikten var att få ett nollresultat. Störst andel av medlen riktades under året till 

personer aktuella hos minst två myndigheter och ej omedelbart anställningsbara.  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 

AU §45, 2021-03-25 

Tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Årsredovisning 2020 fastställd signerad - Sjuhärads samordningsförbund 

Revisionsberättelse FINSAM Sjuhärad 2020 signerad - Sjuhärads samordningsförbund 

Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2020 slutlig - 

Sjuhärads samordningsförbund 
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Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Sjuhärads samordningsförbund 

Slutinstans 

KF 

Status  

Kommunfullmäktige  
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§ 105 Valärende - Entledigande av Bo Lycén (V) som ersättare i 

Budgetutskottet KS/2021:129 

Kommunstyrelsens beslut 

• Entledigar Bo Lycén (V) som ersättare i budgetutskottet. 

• Utser Jonas Blank (V) till ny ersättare 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 

2021-02-16 inkom Bo Lycén (V) med en skrivelse där han begär att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.   

Kommunfullmäktige entledigade Bo Lycén som ersättare i kommunstyrelsen 2021-03-15 

(§43). 

I kommunstyrelsens reglemente §19 står det angivet; ” Budgetutskottet ska bestå av en ledamot 

och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens 

presidium.” 

Bo Lycén (V) har uppdrag som ersättare i budgetutskottet som han inte kan behålla då han 

inte har uppdrag i kommunstyrelsen.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-14 

KF §43, 2021-03-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Larsson (V) föreslår Jonas Blank (V) till ny ersättare i budgetutskottet. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Larssons (V) förslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtödsfunktionen 

HR-funktionen 

Slutinstans 

KS 

Status  

Avslutat 
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§ 106 Domar till kommunstyrelsen 2021 KS/2021:14 

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 Eksjö Tingsrätt 

Dom 2020-10-01 

Mål nrT 1530-19 

- Dom Blekinge Tingsrätt 

Dom 2021-03-09 

Mål nr T 3309-20 

- Dom Förvaltningsrätten Jönköping 

Dom 2021-01-20 

Mål nr 1294-20 

Status 

Pågående 
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§ 107 Information från förvaltningen KS/2021:48 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner månadsuppföljningen och dess åtgärdsförslag 

• Noterar förvaltningens information 

• Inför kommande månadsuppföljningar och tertialuppföljningar ska förvaltningen se 

över behovet för att ombudgetera mellan projekt i investeringsbudgeten för att täcka 

prognostiserade 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. 

Förvaltningens information till kommunstyrelsen 

Samhällssektionen  

Slutbesiktning av Grimsås skola etapp 1, Västergården och Solbacken 
Slutbesiktning av Grimsås skola etapp 1 genomförs den 28 april. Slutbesiktning av Västergården är 

planerad till 3 juni. De sista boende på Solbacken samt omsorgens verksamhet har nu flyttat ut. 

Solbackens förskolan flyttar till kyrkans lokaler i Länghem 1 juni.  

Plockaanalys av mat- och restavfall genomförd 

Det har genomförts en plockanalys på restavfall och matavfall. Det renhållningen vill utläsa 

av analysen är renheten i de olika fraktionerna samt vad som eventuellt slängs fel, det kan 

ligga till grund för kommande informationsinsatser. Mängden restavfall har minskat rejält i 

samband med införandet av matavfallsinsamlingen och det ska bli intressant att se hur det 

har påverkat hushållens sortering. Resultat väntas i mitten av maj. 

Riktat statsbidrag till smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga 

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge 

med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation. Regeringen 

föreslår därför ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner kronor för detta 

ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och 

unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Fritidsverksamheten kommer att ansöka om 

statsbidraget och en programgrupp med representanter från bibliotek, fritid, kultur och 

omsorg kommer att arbeta fram ett sommarlovsprogram. Hur stor summa varje kommun 

kan söka presenteras preliminärt i början av maj. 
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Lona-bidrag för cykelleder och inventering av ödehus påbörjad 
Tranemo kommun har fått Lona-bidrag för arbetet med cykelleder Hestra-Lindås-

Lassalyckan och nu påbörjas arbetet. Den lokala naturvårdssatsningen (Lona) är ett bidrag 

som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 

Via Lona finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta 

för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.  

En inventering av ödehus är inledd.  

Inför turismens högsäsong arbetas det med att ta fram nya Infopoints. 

Revidering av den fördjupande översiktsplanen för Länghem pågår inför 

granskningsförfarandet. 

Servicesektionen 

Feriearbete  

Rekordmånga ungdomar har i år sökt feriearbete i Tranemo kommun. Sammanlagt uppgår 

sökantalet till 189 stycken. Förvaltningen arbetar intensivt för att möjliggöra sysselsättning 

för alla som ansökt. En arbetsgrupp är skapad för att samordna möjliga arbetsuppgifter, 

handledare, samlingsplatser mm. Målsättningen är att inom närmsta veckorna kunna ge 

ungdomarna besked om arbetsplats och schemaperiod.   

Avslut med HR-chef  
En överenskommelse har träffats med vår tidigare HR-chef. Bakgrunden till överenskommelsen 

grundar sig i utfallet av en genomförd arbetsmiljökartläggning inom HR-funktionen. Kartläggningen 

visar påtagliga brister gällande förtroende, arbetsmiljö och ledarskap.  

Rekrytering av ny chef kommer påbörjas inom kort och förhoppningen är att en ny HR-chef finns på 

plats under hösten. Under tiden kommer HR-funktionen att ha en tillfällig ledning där 

funktionscheferna för kansli, ekonomi och kommunledningsstab kommer ansvara för personal, 

ekonomi och utvecklingsarbete. Vi kommer också genom avtal använda en extern formell HR-chef för 

arbetsrättsliga ärenden.  

Överenskommelsen innebär ett avgångsvederlag på motsvarande nio månadslöner. Kostnaderna 

fördelas lika mellan Tranemo och Svenljunga kommun.  

Våga fråga föreläsning  

28 april genomförs föreläsningen Våga fråga med organisationen Suicide Zero. Fakta och 

myter kring självmord och tips på hur man kan stötta någon som mår dåligt är en del av det 

som föreläsningen berör.  

Hot, hat och våld har diskuterats på gruppledarmöten 
Trygg och säker kommun har deltagit i partiernas gruppledarmöte och diskuterat om ämnet 

”hot, hat och våld mot förtroendevalda”. Deltagande och också skett i demokratidagarna 
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som genomfördes av Sveriges kommuner och regioner. Ett antal intressanta seminarier med 

fokus på medskapande medborgardialog och medborgardialog om trygghet. Att förebygga 

hot och hat i det politiska arbetet var också ett av dagarnas tema. 

Omsorgssektionen 

Myndighetsfunktionen har flyttat till Solgårdsgatan 
Den 13 april flyttade myndighetsfunktionen till Solgårdsgatan 1 i Tranemo. Det är hela 

myndighetsfunktionen med mottagningsenhet, handläggare inom äldre, barn och unga, 

vuxen, ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, LSS och familjehemssekreterare som flyttat från 

Byns väg 1 till solgårdsgatan. 

Lärandesektionen 

Avtal om verksamhetsförlags utbildning  
Avtal har tecknats om samverkan avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 

akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå. Avtalet är tecknat mellan Västra 

Götalands 49 kommuner, Västra Götalandsregionen och lärosätena Göteborgs Universitet, 

Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. Avsikten med avtalet är att 

med tillit och förtroende samverka kring VFU som en del i att bidra till en god och säker 

vård. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-13 

Månadsuppföljning mars 2021 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall, ekonomichef Konrad Fredh och sektionschef Thomas Åhman 

föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att inför kommande månadsuppföljningar 

och tertialuppföljningar ska förvaltningen se över behovet för att ombudgetera mellan 

projekt i investeringsbudgeten för att täcka prognostiserade kostnader.  

Beslutsgång 

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

Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
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Slutinstans 

KS 

Status  

Pågående 
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§ 108 Delegeringsbeslut KS/2021:6 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 

handlingar. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Jäv 

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

Bertilsson (Kd) 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 2021-04-15 

Delegeringsbeslut Mars Personal  

Delegeringsbeslut LSS Mars 

Delegeringsbeslut FN SoL Mars 

Delegeringsbeslut Färdtjänst Mars 

Delegeringsbeslut IFO Mars 

Delegeringsbeslut ÄO Mars 

BAB-beslut Mars 2021 

Status 

Pågående 
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§ 109 Delgivningar KS/2021:209, KS/2021:34, KS/2020:221, KS/2021:234 

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; 

- Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde 16 mars 2021 – Slutrapport 

Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 

- Slutrapport Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 

- Processutvärdering Fullföljda studier VGR analys 2021-2, fullföljda studier 

- Gymnasiebehörighet i VG 2020 VGR Analys 2020-53, fullföljda studier 2020-53 

- Statistikbilaga Slutrapport fullföljda studier 2017-2020 

- Aktörer i Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 

- Sociala investeringsmedel fullföljda studier 2017-202 

- Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 16 mars 2021 – Slutrapport 

Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 

- Inbjudan till Demokratidagen 2021 – SKR 

- E-post Elbrist i Södra Sverige 

- Öppet brev till Sveriges kommuner angående elbrist i Södra Sverige  

- Bilaga öppet brev Problemen i elsystemet är ingen överraskning 

- Bilaga öppet brev Vindkraftens brister alltmer uppenbara 

- Information om medelstilldelning till kommunerna för Ungdomsjobb 2021 

- Bilaga A2 Överenskommelse och utbetalningsunderlag 2021, fördelning av medel 

2021-03-11 ungdomsjobb 

- Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
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- Beslut BmGT 2021-03-30 

- Protokoll BmGT 2021-03-30 

- Nämndbeslut uppföljning  

Status 

Pågående 
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§ 110 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:7 

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 

Kommunstyrelsens delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll OU 2021-03-25 

- Protokoll AU 2021-03-11 

- Protokoll AU 2021-03-25 

- Protokoll AU 2021-04-01 

- Protokoll AU 2021-04-08 

- Protokoll LU 2021-03-25 

Status 

Pågående 
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§ 111 Nämndprotokoll KS/2021:34 

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 

Kommunstyrelsens delges följande nämndprotokoll; 

- Protokoll samverkansnämnd IT 2021-03-19 

Status 

Pågående 
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§ 112 Övriga protokoll KS/2021:148, TUAB/2021:1, TFAB/2021:1, 

KS/2021:34 

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; 

- Styrelseprotokoll TranemoBostäder AB 20210223 

- Protokoll TUAB 2021-02-10 

- Protokoll TUAB Bolagsstämma 2021-03-18 

- Protokoll TFAB Konstituerande styrelsesammanträde 2021-03-25 

- Protokoll TFAB Bolagsstämma 2021-03-25 

- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20210325 

- Protokoll SÄRF 2021-03-26 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 


Tid   13:00 – 16:15  


 


Närvarande Beslutande  


Anders Brolin (S), ordf. 


Lennart Haglund (C) §§67-107, §§109-113 


Eva-Karin Haglund (S) 


Rosé Torkelsson (S) 


Lena Eksberg (S) 


Caroline Bergmann (Mp) 


Per Simonson (Kd) 


Stefan Larsson (V) 


Christoffer Andersson (C), ers. 


Cecilia Valbrant (C) 


Stephan Bergman (M) 


Kathleen Wireklev (M) 


Erene Bertilsson (Kd) §108 


 


Icke tjänstgörande ersättare 


Leif Gustavsson (S) 


Bo Haarala (S) 


Göran Björk (S) 


Gunilla Blomgren (L) 


Erene Bertilsson (Kd) 


Jonas Blank (V) 


 


Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Kajsa Montan, funktionschef 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Tobias Edoff, funktionschef 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


  Manda Schillerås, verksamhetschef §87, §91 


  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


  Thomas Åhman, sektionschef 


 


Paragrafer  §67-§113 


Utses att justera  Christoffer Andersson (C) 
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§ 67 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021 KS/2021:22 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastställer bidragsbelopp per elev till fristående gymnasieskolor för kalenderåret 


2021 enligt bilaga.  


 


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 


Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående 


gymnasieskolor som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun. 


Ärendet 


För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den 


fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för 


respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en 


riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets 


kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2021. 


Ekonomisk påverkan 


De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad vilket har tagits hänsyn till i budget 2021. 


Barnkonventionen  


Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående gymnasieskolor får samma 


förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns gymnasieskola.  


Beslutsunderlag 


LU §15, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-01-07 


Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021 


Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagande ska ha kommit in 


till Tranemo kommun, lärandesektionen inom tre veckor från den dag den fristående 


gymnasieskolan fick del av beslutet. 
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Beslutet skickas till 


Lärandesektionen  


Ekonomifunktionen 


 


DBGY Juvelen AB Box 213 101 24 Stockholm 


Jensen Education College AB Box 111 24  100 61 Stockholm 


Lärande i Sverige AB controlling@larande.se   
Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse Vallgatan 11 411 16 Göteborg 


Praktiska Sverige AB Box 213 101 24 Stockholm 


Internationella Engelska skolan Allhelgonagatan 4 118 58 Stockholm 


Apelryd International Kattviksvägen 207 269 91 Båstad 


Värmdö Tekniska Utbildningar AB Box 2182 103 15 Stockholm 


 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021, 2020-12-29 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 68 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun. KS/2021:84 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastslå läsårstider för läsåret 2022/2023 


 


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 


Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads 


kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och 


tillgänglig för alla 


Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid 


Beslutsunderlag 


LU §16, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-01-28 


Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun 


Läsårstider, lov och studiedagar 2022/2023 Tranemo kommun 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Avslutat 
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§ 69 Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2020 


KS/2020:196 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastställer ersättningsbelopp per elev till fristående grundskolor och förskoleklasser 


för kalenderåret 2020 enligt bilaga. 


Beslutsmotivering 


Enligt skollagen 2010-800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge ersättning till 


fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 


Tranemo kommun. 


Ärendet 


Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskoleklasser och 


grundskolor får i kommunens resursfördelning. Ersättningen bygger på budgeten för 2020. 


Beslutsunderlag 


LU §17, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2020-03-27 


Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2020 


Ekonomisk påverkan 


De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad vilket har tagits hänsyn till i budget 2020. 


Barnkonventionen 


Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående förskoleklass och 


grundskolor får samma förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns 


förskoleklass och grundskolor.  


Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 


Överklagandet ska vara skriftligt. 


När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 


varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 


I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 


Överklagandet ska undertecknas. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-04-26 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 9 


 


OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 


Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 


beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 


överklagandet till Förvaltningsrätten. 


Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du 


fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 


Överklagandet skickas till: 


Tranemo kommun 


Lärandesektionen 


514 80 TRANEMO 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen 


SiS ungdomshem Lövsta, 610 74 Vagnhärad, lovsta@stat-inst.se 


SiS ungdomshem Brättegården, Brätte 166, 462 93 Vänersborg, brattegarden@stat-inst.se 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2020 


Status 


Avslutat 


 


  



mailto:lovsta@stat-inst.se

mailto:brattegarden@stat-inst.se
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§ 70 Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2021 


KS/2021:21 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastställer ersättningsbelopp per elev till fristående grundskolor och förskoleklasser 


för kalenderåret 2021 enligt bilaga. 


 


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 


Enligt skollagen 2010-800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge ersättning till 


fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 


Tranemo kommun. 


Ärendet 


Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskoleklasser och 


grundskolor får i kommunens resursfördelning. Ersättningen bygger på budgeten för 2021. 


Ekonomisk påverkan 


De nya bidragsbeloppen innebär en minskad kostnad vilket har tagits hänsyn till i budget 


2021. 


Barnkonventionen  


Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående förskoleklass och 


grundskolor får samma förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns 


förskoleklass och grundskolor.  


Beslutsunderlag 


LU §18, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-02-22 


Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2021 


Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 


Överklagandet ska vara skriftligt. 
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När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 


varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 


I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 


Överklagandet ska undertecknas. 


OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 


Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 


beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 


överklagandet till Förvaltningsrätten. 


Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du 


fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 


Överklagandet skickas till: 


Tranemo kommun 


Lärandesektionen 


514 80 TRANEMO 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen 


SiS ungdomshem Lövsta, 610 74 Vagnhärad, lovsta@stat-inst.se 


SiS ungdomshem Brättegården, Brätte 166, 462 93 Vänersborg, brattegarden@stat-inst.se 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Ersättning till fristående förskoleklass och grundskola 2021 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 


 


  



mailto:lovsta@stat-inst.se

mailto:brattegarden@stat-inst.se
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§ 71 Ersättning till fristående förskola och fritidshem 2021 KS/2021:20 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastställer ersättningsbelopp per barn till fristående förskolor och fritidshem för 


kalenderåret 2021 enligt bilaga 


 


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 


Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge ersättning till enskilda 


förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 


Ärendet 


Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem 


får i kommunens resursfördelning. Ersättningen ska bygga på budgeten för 2021. 


Ekonomisk påverkan 


De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad vilket har tagits hänsyn till i budget 2021. 


Barnkonventionen  


Ärendet om ersättningsbeloppen säkerställer att barn på fristående förskolor och fritidshem 


får samma förutsättningar för utveckling m.m. som barn på förskolor och fritidshem i 


Tranemo kommuns regi. 


Beslutsunderlag 


LU §19, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-02-22 


Ersättning till fristående förskola-fritidshem 2021 


Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 


Överklagandet ska vara skriftligt. 


När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 


varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 


I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 


Överklagandet ska undertecknas. 
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OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 


Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 


beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 


överklagandet till Förvaltningsrätten. 


Din skrivelse måste ha kommit till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du fick 


del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 


Överklagandet skickas till: 


Tranemo kommun 


Lärandesektionen 


514 80 TRANEMO 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen 


Fyrklöverns förskola/fritidshem, Augustivägen 5, 514 40 Limmared, 


forskolechef.fyrklovern@gmail.com  


Prästkragens förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 53 Månstad, 


annakarin.ostling@svenskakyrkan.se  


Tranbärets förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 32 Tranemo, 


annakarin.ostling@svenskakyrkan.se   


Skogsduvans förskola/fritidshem, Mossebo Skoghem, 514 91 Tranemo, 


skogsduvan.mossebo@outlook.com  


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Ersättning till fristående förskola-fritidshem 2021 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 


 


  



mailto:forskolechef.fyrklovern@gmail.com

mailto:annakarin.ostling@svenskakyrkan.se

mailto:annakarin.ostling@svenskakyrkan.se

mailto:skogsduvan.mossebo@outlook.com
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§ 72 Ersättning till fristående pedagogisk omsorg dygnet runt 2021 


KS/2021:145 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastställer ersättningsbelopp per timma till fristående verksamheter med pedagogisk 


omsorg dygnet runt för kalenderåret 2021 enligt bilaga. 


 


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 


Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge ersättning till enskilda 


förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 


Ärendet 


Ersättningen ska vara likvärdig med de resurser som kommunens egna verksamheter för 


pedagogisk omsorg dygnet runt får i kommunens resursfördelning. Ersättningen ska bygga 


på budgeten för 2021. 


Ekonomisk påverkan 


Ersättningen har i nuläget ingen ekonomisk påverkan då verksamhet för pedagogisk omsorg 


dygnet runt saknas i enskild regi. 


Barnkonventionen  


Ärendet om ersättningsbeloppen säkerställer att barn på fristående verksamheter för 


pedagogisk omsorg dygnet runt får samma förutsättningar för omsorg som barn på 


pedagogisk omsorg dygnet runt i Tranemo kommuns regi. 


Beslutsunderlag 


LU §20, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-02-25 


Ersättning pedagogisk omsorg dygnet runt 2021 


Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Jönköping. 


Överklagandet ska vara skriftligt. 
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När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och 


varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen. 


I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. 


Överklagandet ska undertecknas. 


OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten men det ska skickas eller lämnas till 


Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt kan den som fattat 


beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, översänds 


överklagandet till Förvaltningsrätten. 


Din skrivelse måste ha kommit till Tranemo kommun inom tre veckor från den dag du fick 


del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning. 


Överklagandet skickas till: 


Tranemo kommun 


Lärandesektionen 


514 80 TRANEMO 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Lärandesektionen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Ersättning pedagogisk omsorg dygnet runt 2021 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status 


Avslutat 
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§ 73 Anmälningar om kränkningar till huvudman, LU 2021 KS/2021:27 


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  


I tabellen nedan redovisas de åtta anmälningar som inkommit sedan för utskottsmötet. 


Tabellen läses vertikalt. Sammanlagda antalet förekomster av typ av kränkningar samt 


diskrimineringsgrunder kan övergå antalet anmälda kränkningar pga att flera typer kan 


förekomma i samma fall. 


Tabell 1. Anmälda kränkningar 2021-02-04 —2021-0-03-16 


Skolform  Utsatt 


barn/elev 


 Inblandade  Typ av 


kränkning 


 Diskriminerings


-grund 


 


förskola  pojke 6 barn/elev 8 fysisk 6 nej 8 


fritidshem 2 flicka 2 personal  psykisk 1 ja  


grundskola f-6 4   annan 


vuxen 


 muntlig 6   
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grundskola 7-9      skriftlig    


grundsärskola 1         


gymnasium 


 


1         


vuxen-


utbildningen  


         


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-02-04 —2021-0-03-16 


Diskrimineringsgrunder (antal fall) 0 


kön  


könsöverskridande identitet  


etnicitet  


funktionshinder  


sexuell läggning  


ålder  


religion  


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan 


Barnkonventionen  


Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är reglerat i 


såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 


kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 


sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn och elever i 


verksamheten.   


Beslutsunderlag 


LU §26, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-03-16 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Pågående 
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§ 74 Internkontrollplan 2021 KS/2021:202 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner internkontrollplan 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 


Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, 


att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt 


utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 


verksamhetsutvecklingen i kommunen. 


Ny styrmodell  


I enlighet med styrmodellen implementeras internkontrollen från och med 2021 på ett bättre 


sätt i det dagliga arbetet. I praktiken har det inneburit att planering av interna kontroller 


flyttat in i planerings- och uppföljningsprocessen. Under planeringsprocessen inför 2021 har 


det varit möjligt för de organisatoriska nivåerna ”kommun” och ”sektion” att välja in risker i 


internkontrollen när verksamhetsplaneringen genomfördes. Från och med 2022 är 


ambitionen att alla organisatoriska nivåer ska ha möjlighet att välja in risker.   


Kommunstyrelsens roll och ansvar 


Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, 


styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen 


ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten 


som senare ligger till grund för planering av kontroller. Kommunstyrelsen genomförde 2021-


03-22 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. Riskbedömningen utgick från två 


frågeställningar.  


Fråga 1: Ska alla förvaltningens föreslagna risker med till internkontrollen?  


Fråga 2: Finns det någon sannolikhet/konsekvens grupperna bedömer annorlunda jämfört 


med förvaltningens bedömning?  


Kommunstyrelsens bedömning var att samtliga föreslagna risker skulle med till 


internkontrollen. Några av grupperna hade förslag på förändrade bedömningar avseende 


sannolikhet och konsekvens, däremot fanns ingen majoritet avseende någon av 


förändringarna. Utifrån efterföljande diskussionen föreslår dock förvaltningen att 


konsekvensen för risk nummer 12, avseende åtgärder i PM Centralen och Tranemo park, 


höjs från en trea till en fyra.  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-04-26 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 19 


 


De tolv föreslagna riskerna är följande:  


1. Att våra leverantörer inte fakturerar oss rätt 


2. Avsteg från ramavtal 


3. Varor och tjänster på attesterade fakturor 


4. Person hanterar sina egna beställningar 


5. Att rekvisitioner är korrekta 


6. Att kvitton inte är bilagt faktura 


7. Dokumentation vid direktupphandlingar 


8. Drivmedelskort används privat 


9. Att vi inte gör rätt bruttolöneavdrag 


10. Att vi inte är två personer som attesterar fakturor 


11. Investeringsprojekt  


12. Åtgärder PM Centralen och Tranemo park 


Ekonomisk påverkan 


Då ärendet inte medför några direkta ekonomiska transaktioner har det heller inte någon 


direkt ekonomisk påverkan. De indirekta effekterna väntas å andra sidan vara ett bättre 


resursutnyttjande av kommunala medel.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §56, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse 2021-03-24 


Internkontrollplan 2021  


Föredragning och debatt 


Funktionschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen.  


Status  


Avslutat  
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§ 75 Internkontrollplan 2021 Samverkansnämnden Arbetsmarknad 


KS/2021:83 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar interkontrollplan för Arbetsmarknadsenheten 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 


Arbetsmarknadsenheten har tagit fram en internkontrollplan för 2021, för att tydliggöra det 


område som riskbedömts och ska kontrolleras med fokus på att utföra de uppdrag nämnden 


ansvarar för. Syftet med internkontrollplanen är följande: 


• Att säkerställa att verksamheten arbetar systematiskt med de frågor som är 


väsentliga för Arbetsmarknadsenheten. 


• Att undvika eller minimera risker för att fel ska uppstå. 


• Att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt. 


Ekonomisk påverkan 


Ett mål med internkontrollplanen är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 


verksamhet.  


Barnkonventionen  


Internkontrollplanen har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §57, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse 2021-03-18 


Samverkansnämnd arbetsmarknad protokoll 2021-01-13 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Omsorgssektionen 


Samverkansnämnd arbetsmarknad 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 76 Reklampaket Centralen KS/2021:89 


Kommunstyrelsens beslut 


• Upphäver Kommunstyrelsens beslut om att bidra med den årliga avgiften om 15 000 


kr till Tranemo Hotell Förvaltnings AB.  


 


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 


1998-06-15 § 118 beslutade Kommunstyrelsen att ”kommunen tecknar sponsorkontrakt till en 


årlig avgift om 15 000 kr till hotellverksamheten i Tranemo”. I den avgiften innefattades även 


ersättning för flaggpark. I november 2020 tecknades avtal mellan Tranemo Hotell 


Förvaltnings AB och Tranemo kommun om att kommunen ska delta i flaggspelet utmed RV 


27 för en ersättning om 10 000 kr/år. 


Med anledning av flytten till Centralen 2020 föreslår Tranemo Hotell Förvaltnings AB en 


överföring av sponsoravtalet till ett Reklampaket för Centralen. Detta i form av ett avtal som 


innefattar reklampaket om 10 000 kr/år.  


Följande föreslås ingå i reklampaketet: 


- Halvsida annons i folder 


- Kvarts sida annons i blädderblock  


 


Förvaltningen föreslår att det inte ska utgå något bidrag till ett reklampaket avseende 


halvsida annons i folder och en kvarts sida annons i blädderblock. Förvaltningen föreslår att 


Kommunstyrelsens beslut 1998-06-15 § ? ska upphöra eftersom ersättning för deltagande i 


flaggpark är reglerat i nytt avtal. 


Ekonomisk påverkan 


Om Kommunstyrelsen fattar beslut enligt förvaltningens förslag påverkas inte 


Samhällssektionens ekonomi. Om ett reklampaket ska utbetalas påverkas 


Samhällssektionens budget med 10 000 kr/år som inte finns budgeterat. 


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte arbetet ur ett barnrättsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 


AU §32, 2021-03-11 


Tjänsteskrivelse 2021-02-19 


Kommunstyrelsens beslut 1998-06-15 § 118 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 77 Utredning om bolagisering för taxefinansierade verksamheter och 


fastighetsdrift KS/2020:243 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner utredningen 


• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan med syfte att åstadkomma 


samordning inom önskade områden som stöder kommunens överordnade vision om 


tillväxt. 


Ärendet 


Sammanfattning av utredningens slutsatser 


Kommunstyrelsen gav, 2020-08-24 §137, förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning 


om fastighetsdrift för hela kommunkoncernen. Utredningen som har genomförts av 


konsultföretaget SVEFA är nu klar. 


Den sammantagna bedömningen visar att en samordning av driften totalt sett skulle vara till 


nackdel, då de berörda verksamheterna är för små och de nuvarande resurserna redan är 


fullt belagda. En samordning skulle därför istället innebära en utökning av resurser inom 


arbetsledning och på chefsnivå med åtföljande kostnadsökning 


Utredningen finner att bolagisering som samordningsform saknar egenvärde. Det finns inget 


utrymme att skapa intäkter genom bolagisering 


Utredningen har kommit fram till att det finns behov som idag inte tillgodoses och att 


verksamheter uttrycker ett intresse av samverkan även om flera av dessa områden ligger 


utanför begreppet ”drift” men inom verksamheternas ansvarsområde för 


fastighetsförvaltning. 


Utredningen rekommenderar därför att en handlingsplan utarbetas med syfte att 


åstadkomma samordning inom önskade områden som stöder kommunens överordnade 


vision om tillväxt. 


Mycket arbete har lagts ned för att strukturera fastighetsdriften i de olika enheterna. 


Dialogen och relationer till kunder är högt prioriterad och har förbättrats över tid. 


Exempel på Utmaningar 


• I takt med tydligare struktur blir också brister mer uppenbara, i form av saknad expertis, 


brist på moderna IT-lösningar och administrativt stöd 


• Bland underbemannade områden kan nämnas kompetens kring brandskydd, 


säkerhetssystem, upphandling, projektledning – samtliga kritiska områden 
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• Den generella hållningen är att man gör ett bra jobb, men är underbemannade i 


förhållande till förväntad kvalitet 


• Rekrytering av rätt kompetens upplevs svår 


• Det finns ingen tydlig koppling mellan kommunens tillväxtmål och respektive direktiv till 


verksamheterna avseende samordning eller tillväxt 


Utredningens rekommendation och förslag till nästa steg 


Stäng frågan om driftsbolagisering. Det finns ingen ekonomisk vinst i att skapa en enhet för 


drift (vare sig i bolagsform eller genom annan samordning), bolagsformen i sig ger endast 


ökad overhead, under rådande omständigheter. 


Se istället möjligheterna att ta fram ett vidgat område för samordning som omfattar även 


förvaltningsstöd och verksamhetsstöd och prioritera dessa områden för samordning. Det 


samordningsbehov som lyfts upp av verksamheterna handlar om specialistområden och 


specifika resurser och system. 


Ta fram tydliga tjänstebeskrivningar för de specialistområden där samordning prioriteras. 


Ta fram en förändringsplan/utvecklingsplan som beskriver hur önskad samordning kommer 


till stånd och hur den vidareutvecklas framåt. Det råder idag samstämmighet om att vissa 


områden torde vara enkla och förnuftiga att börja samarbeta kring. Börja där och bygg sedan 


vidare. 


Utveckla nya moderna arbetsformer. Inför enkla gemensamma verktyg och IT-lösningar som 


underlättar gemensam planering. Till exempel rekommenderar vi gemensam 


ärendehantering (i ett kommande fastighetssystem) och gemensam kalenderbokning. 


Ta fram en gemensam flerårig resursplan som på ett transparent sätt visar alla parter vilka 


förstärkningar som planeras längre fram. Detta förhindrar onödiga dubbelrekryteringar. 


Inför en enkel schabloniserad kostnadsfördelningsmodell och rutin som inte skapar extra 


administration och samtidigt undviker värdeöverföring. 


Förankra och besluta om synen på samordning i berörda forum – kommunledning, 


bolagsstyrelser, bolagen, inom bolagen, avdelningar inom kommunen –säkerställ att 


bolagsdirektiv inte divergerar. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 
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Beslutsunderlag 


AU §33, 2021-03-11 


Tjänsteskrivelse fastställd slutrapport 201211 


Fastställd slutrapport 201211 


KS § 137 Utredning om bolagisering av taxefinansierad verksamheter och fastighetsdrift 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 78 Bolagisering taxefinansierade verksamheterna KS/2021:35 


Kommunstyrelsens beslut 


• Bibehåller de taxefinansierade verksamheterna inom förvaltningen 


• Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare utifrån rekommendationerna i 


slutrapporten. 


Ärendet 


Kommunstyrelsen gav, 2020-08-24 §137, förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning 


om bolagisering av de taxefinansierade verksamheterna. Utredningen som har genomförts 


av konsultföretaget KPMG är nu klar. 


KPMG har i rapporten Tranemo kommun -utredning av bolagisering av taxefinansierad verksamhet 


2020-11-24 rekommenderat Tranemo kommun att inte bolagisera de taxefinansierade 


verksamheterna. KPMG menar att ”Den huvudsakliga anledningen är att flytta en verksamhet 


från en skattebefriad sektor till en skattepliktig ofrånkomligen ger ökade kostnader i form av skatt.” 


En bolagisering kommer också att leda till ökade overheadkostnader, bland annat i form av 


en VD-tjänst och en bolagsstyrelse samt en beställarorganisation. 


Utredningen ska besvara frågan om en bolagisering av ovan angivna taxefinansierade verksamheterna 


skulle medföra att investeringar, resurser och organisation utnyttjas på ett bättre sätt än att ha kvar det i 


den kommunala förvaltningen. 


 
Utredning ska även besvara (analysram): 


 
• Vilka ekonomiska effektivitetsfördelar en bolagisering skulle innebära för berörda 


verksamheter 


• Vilka ekonomiska konsekvenser en bolagisering av ovan skulle kunna medföra 


• Vilka effekter och konsekvenser en bolagiserings skulle får för nuvarande 


förvaltningsorganisation 


• Hur bör ägardirektiv och ägarstyrning utformas för att möjliggöra en god samverkan 


mellan ev. bolag och den kommunala förvaltningen så att dessa också möjliggör och 


ligger i linje med beslutad vision, utvecklingsområden och strategiska mål för 


Tranemo kommun.  


De slutgiltiga rekommendationerna lyder: 
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Den huvudsakliga anledningen är att flytta en verksamhet från en skattebefriad sektor till en 


skattepliktig ofrånkomligen ger ökade kostnader i form av skatt. 


Förvaltningen delar KPMG;s rekommendationer och ser därför att de taxefinansierade 


verksamheterna bibehålls inom förvaltningen. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


AU §34, 2021-03-11 


Tjänsteskrivelse gällande de taxefinansierade verksamheterna  


Slutrapport – Bolagisering av taxefinansierad verksamhet 


KS §137 Utredning om bolagisering för taxefinansierade verksamheter och fastighetsdrift 


2020-08-24 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 79 Regler för investeringar KS/2021:199 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar Regler för investeringsprojekt 


• Upphäver Riktlinjer för investeringar (KS/2019:493) 


• Projekt ska alltid godkännas av kommunstyrelsen vid grind 2 (G2). 


 


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 


Upphäver Riktlinjer för investeringar KS/2019:493, då de inte längre harmoniserar 


kommunens budgetmodell och dessa ersätts istället av Regler för investeringsprojekt, samt 


regelbundna ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen. 


Ärendet 


Det finns ett behov av att skapa större kontroll, mer transparens och bättre insyn i 


kommunens större investeringsprojekt. För att nå detta har förvaltningen tagit fram ett 


regelverk med syfte att ge ett stöd i arbetet med projekt genom att skapa en tydlig struktur 


och möjlighet till god insyn och kontroll. Detta sker genom en väl definierad organisation, 


väl dokumenterat arbete och regelbundna avstämningar och redovisningar till beställaren. 


Tidigare Riktlinjer för investeringar upphävs i och med ikraftträdandet av denna 


projektmodell då dessa inaktualiserats. Dels utifrån vad som i denna modell framgår, dels 


utifrån kommunens nya budget där kommunstyrelsens roll stärks och projektbudgetar 


fastställts och dels utifrån rutinen kring månadsuppföljningar. 


Ekonomisk påverkan 


En bättre insyn och större kontroll av kommunens investeringsbudget. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §58, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse om regler för investeringar 


Regler för investeringsprojekt 
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Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att korrigera sista beslutspunkten till; Projekt 


ska alltid godkännas av kommunstyrelsens vid grind 2 (G2). 


Beslutsgång 


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


Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Avslutat 
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§ 80 Återköp om ca 192 000 kvm, del av Gudarp 3:44, från TUAB 


KS/2021:135 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tranemo kommun återköper del av fastigheten Gudarp 3:44 av TUAB och TGB, 


förväntad yta om ca 40 000 kvm för en köpesumma av: tremiljoner niohundra femtio 


tusen/3 950 000/kronor. Budgeten för strategiska markförvärv minskar till ett belopp 


om fyra miljoner femtio tusen/4 050 000/ kr  


• Tranemo kommun återköper del av fastigheten Gudarp 3:44, av TUAB förväntad yta 


om ca 20 000 kvm för en köpesumma av: etthundra femtiotusen/150 000/kronor, 7,50 


kr/kvm.  Budgeten för strategiska markförvärv minskar till ett belopp om fem  


miljoner åttahundra femtio tusen/5 850 000 kr  


• Tranemo kommun återköper del av fastigheten Gudarp 3:44, exklusive mark  


upplåten till NRI (Nordic Room Improvement), av TUAB förväntad yta om ca 


192 000 kvm för en köpesumma av: en miljon fyrahundra fyrtiotusen 


/1 440 000/kronor, 7,50 kr/kvm. Budgeten för strategiska markförvärv minskar till ett 


belopp om sex miljoner femhundra sextio tusen/6 560 000 kr  


 


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 


Den 1 november 2010 tecknade Tranemo kommun köpekontrakt med TUAB (Tranemo 


Utvecklings AB) för en summa av 1 900 000 kr, omfattande fastigheten, Gudarp 3:44, areal ca 


257 000 kvm, ca 7,50 kr/kvm. Tillträdesdag den 1 november 2010.  


Tranemo kommun köper efter förhandlingar med TUAB tillbaka samma markområde  om ca 


192 000 kvm, del av Gudarp 3:44 från TUAB. Exklusive den mark om ca 65 000 kvm som är 


upplåten till NRI och som även i fortsättningen ska ägas och förvaltas av TUAB. 


Köpeskillingen är enligt överenskommelse bestämd till 7,50 kr/kvm. Förslaget till beslut, 


presenterat inför TUAB´s styrelse, den 10 februari 2021.    


Ärendet 


Den 1 november 2010 tecknade Tranemo kommun köpekontrakt med TUAB (Tranemo 


Utvecklings AB) för en summa av 1 900 000 kr, omfattande fastigheten, Gudarp 3:44, areal ca 


257 000 kvm, ca 7,50 kr/kvm. Tillträdesdag den 1 november 2010.  
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Den 27 maj 2019 tecknade TUAB köpekontrakt med Tranemo Grus och Betong AB (TGB) för 


en summa av 2 000 000 kr, omfattande del av fastigheten Gudarp 3:44. Arealens omfattning 


ca 50 000 kvadratmeter, pris 40 kr/kvm. Enligt avtalet är parterna överens om att aktuell del 


av fastigheten Gudarp 3:44 ska delas/avstyckas inför framtida exploatering. Tillträdesdag 


sattes till dagen för laga kraften vunnen fastighetsbildning. Ansökan om fastighetsbildning 


har inte till dagsdatum inlämnats. TUAB och TGB ska gemensamt svara för 


fastighetsbildningskostnader, enligt fördelning 50/50. Fastighetsbildning ska även ske för 


den del eller delar som kan eller ska återköpas. TUAB är fortfarande i sin helhet lagfaren 


ägare till fastigheten, Gudarp 3:44. TGB har inte till dagsdatum erlagt köpeskillingen om 


2 000 000 kr till TUAB. Köpebrev har heller inte utväxlats mellan parterna.  


 


En del av Gudarp 3:44, ca 65 000 kvm är upplåten till NRI´s (Nordic Room Improvement) 


verksamhet. Området bör avstyckas till att utgöra en egen självständig fastighet och bekostas 


av TUAB.   


TGB har inofficiellt tillträtt marken och påbörjat brytning av berg. Det innebär att TGB har en 


muntlig nyttjanderätt till marken innan marken officiellt har tillträtts. De arbeten som TGB 


utför innan tillträdesdagen, skall ej föranleda reglering av pris eller värde på fastigheten.  


Det som TGB förbinder sig att göra och äger rätt till enligt avtal är att utföra 


markförberedande arbeten på del av Gudarp 3:44. Med markförberedande menas i avtalet, 


”förberedande arbeten för en framtida försäljning av s.k. byggbar mark”. Köpebrev skulle utfärdas 


när lovpliktiga arbeten inom fastigheten påbörjats. Om TGB inte inom två (2) år från 


tillträdesdagen fullgjort avtalade åtaganden avseende ”byggbar mark” skulle köpet återgå. 


Det kan konstaterats att TGB har påbörjat avtalade åtaganden för att säkerställa ”byggbar 


mark”. Avtalet stipulerar vidare att TGB inte utan kommunens medgivande får överlåta 


fastigheten innan lovpliktiga arbeten fullgjorts.  


Partsavsikten syfte och ändamål är att TUAB gemensamt med TGB skall planera framtida 


exploatering av fastigheten och tillsammans arbeta för att maximera byggrätter inom den 


ursprungliga fastigheten.  


TUAB förbinder sig att inom fyra (4) år från köpekontraktets undertecknade återköpa del av 


fastigheten, areal om 10 000 kvm i områdets sydvästra del i anslutning till vägen och/eller 


åberopa option om ytterligare 10 000 kvm mark eller en mindre del. Detta innebär att TUAB 


senast den 27 maj 2023 ska återköpa 10 000 kvm i områdets sydvästra del och har ytterligare 


rätt men inte skyldighet att köpa ytterligare 10 000 kvm eller en mindre del före den 27 maj 


2023. TGB äger rätt att före den 27 maj 2023 erbjuda TUAB till återköp av mark, i fall då 


byggbar mark är klar. Det rör sig om totalt 20 000 kvm byggbar mark. Det är dock 


komplicerat att fullfölja ett köp av 10 000 kvm eller åberopa option om 10 000 kvm, det 
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innebär att TUAB köper mark av sig självt (egen mark), eftersom TUAB fortfarande är 


civilrättsligt lagfaren ägare till fastigheten.   


Ekonomisk påverkan 


Köpeskillingen vid återköp från TGB är fastställd till 150 kr/kvm. Utöver detta skall TUAB 


erlägga ytterligare 600 000 kr alternativt 800 000 kr till TGB, beroende av hur stor del som 


kommer att omfattas av återköp. Ersättningen är enligt köpekontrakt att ses som ersättning 


för värdehöjande åtgärder för möjliggörandet för försäljning av exploateringsbar mark, 


vilket vid tidpunkten tillfaller TUAB enligt avtalet.  


Se redovisning pkt 1–2 som redovisar försäljningen till TGB och vad det innebär vid återköp 


av mark om 10 000 kvm alternativt 20 000 kvm mark från TGB efter iordningställande.  


Pkt 3 redovisar den uppskattade kostnaden per kvm för iordningställande av mark i egen 


regi om 10 000 kvm alternativt 20 000 kvm.  


Pkt 4 redovisar kommunens kostnad vid återköp, del av fastigheten Gudarp 3:44 från TUAB. 


Återköpet omfattar dock inte den areal som är upplåten till NRI. 


 


1. Vid försäljning till TGB 
Yta kvm TUAB pris/kvm Tillägg  Summa Kr per/kvm 


50 000 40 kr 0:- 2 000 000 40 kr/kvm 


     


     
2. Vid återköp från TGB efter iordningställande 
Yta kvm TGB pris/kvm Tillägg Summa Kr per/kvm 


10 000 kvm 150 kr/kvm 600 000 kr 2 100 000 kr 210 kr/kvm 


20 000 kvm 190 kr/kvm 800 000 kr 3 800 000 kr 190 kr/kvm 


     


     


3. Uppskattad kostnad för i iordningsställande i egen regi 
Yta kvm Kostnad i egen regi 


per/kvm 


Tillägg Summa Kr per/kvm 


10 000 kvm 250 kr/kvm 0 :- 2 500 000 kr 250 kr/kvm 


20 000 kvm 250 kr/kvm 0:- 5 000 000 kr 250 kr/kvm 


     


4. Kommunens kostnad vid återköp, del av Gudarp 3:44 från TUAB 


Yta kvm Självkostnad Tillägg Summa Kr per/kvm 


10 000 kvm 150 kr/kvm 600 000 kr 2 100 000 kr 210 kr/kvm 


20 000 kvm 150 kr kr/kvm 800 000 kr 3 800 000 kr 190 kr/kvm 


20 000 kvm 7,50 kr/kvm 0:-    150 000 kr 7,50 kr/kvm 


192 000 kvm 7,50 kr/kvm  0:- 1 440 000 kr 7,50 kr/kvm 
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Vid kommunens återköp av mark om ca 192 000 kvm, mark för 7,50 kr/kvm, exklusive mark 


upplåten till NRI, innebär ett pris om 1 440 000 kr och att tidigare redovisat nettoresultat om 


1 900 000 kr för kommunen reduceras till om 460 000 kr. Kommunen övertar vid återköp av 


mark, TUAB´s rättigheter och skyldigheter enligt gällande avtal med TGB.   


Efter övertagandet av mark och avtalet med TGB samt fullföljandet av avtalets ändamål och 


syften, innebär det en intäkt till kommunen från TGB om 2 000 000 kr, vilket innebär en 


ökning av beslutad budget för strategiska markförvärv, från 6 000 000 kr till 8 000 000 kr. 


Enligt avtalet med TGB föreligger det en skyldighet att köpa 10 000 kvm mark för en summa 


om 2 100 000 kr, vilket innebär ett redovisat nettoresultat om -100 000 kr. Vid åberopande av 


option om ytterligare 10 000 kvm mark, totalt 20 000 kvm mark för en summa om 3 800 000 


kr, medför ett redovisat nettoresultat om -1 800 000 kr. Nettoresultaten redovisade i 


förhållande till intäkten från TGB om 2 000 000 kr.  


 


I sammanhanget redogörs inte för kommunens framtida möjligheter för intäkter vid 


försäljning av byggbar industrimark. Grundat på erfarenhet av priser på industrimark som 


är planlagd med utbyggd infrastruktur bör priset ligga på minst 200 kr/kvm för att det ska 


vara lönsamt med exploatering. För planlagd industrimark med infrastrukturen utbyggd och 


VA framdragen till tomtgränsen bör man utgå från ett pris om minst 250 kr/kvm TA i 


attraktiva lägen för att det ska framräkna ett positivt nettoresultat. Svenljunga kommun 


redovisar för Lockryd, läge A+ och A-B, ett genomsnittspris om 367 kr/kvm TA, priset 


exklusive anslutningsavgifter för VA och avlopp.  


Barnkonventionen  


Ärendet har inte någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §36, 2021-03-11 


Tjänsteskrivelse 2021-02-18 


Beslutet skickas till 


Samhällsutveckling 


Infrastruktur 


Fastighet 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  
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Status  


Avslutat 
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§ 81 Medborgarförslag om lekplats/aktivitetsyta Nittorp Nygården 


KS/2020:259 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget avslås 


 


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 


I orten finns sedan tidigare två lekplatser och vid en utsökning september 2020 i kommunens 


kartdatabas Geosecma visar att endast 7st barn under 10 år är bosatta väster om riksväg 156 


där frågeställaren vill att en ny lekplats anläggs.  


Förvaltningen är väl medveten om vikten av att barn skall ha möjlighet till 


utomhusaktiviteter och i orten Nittorp finns redan två lekplatser sedan tidigare.  


Förvaltningen ställer sig positiv till att upplåta markområde för en ny lekplats om det finns 


föräldrar som ideellt vill uppföra och driva en lekplats på kommunens mark.    


 


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen föreslår att medborgaförslaget om ny lekplats i Nittorp avslås eftersom 


kostnaden är hög i relation till hur många barn som finns i området. Och att det redan sedan 


tidigare finns två lekplatser. 


Ärendet 


Förslagsställarna Olga Björklund, Anna Carlsson och Caroline Palm har gemensamt skickat 


in ett medborgarförslag om önskemål om en ny lekplats i Nittorp.  


Förslagsställaren är kontaktad av förvaltningen 2021-01-22 för att klargöra så inget är 


missförstått.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 
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Barnkonventionen  


Möjlighet till fysisk aktivitetsutövning är viktigt för barn med då det sedan tidigare två st 


lekplatser samt kommunal badplats i samhället Nittorp anses möjligheten till fullgod fysisk 


utomhusaktivitet redan vara god. 


Beslutsunderlag 


AU §35, 2021-03-11 


Tjänsteskrivelse medborgarförslag om lekplats 


Medborgarförslag om lekplats/aktivitetsyta Nittorp Nygården 


Beslutet skickas till 


Tekniska sektionen 


Förslagsställarna 


Stratsys 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 82 Motion om utredning om eldrivna förarlösa fordon - Lennart 


Haglund (C) KS/2019:81 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen avslås 


 


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 


Lennart Haglund har den 30 januari 2019 lämnat en motion angående utredning om eldrivna 


förarlösa fordon. Motionären föreslår att förutsättningarna att starta kollektivtrafik med 


eldrivna förarlösa fordon bör utredas, inledningsvis på banvallen mellan Tranemo och 


Limmared. Det är fortfarande ett outforskat område och mycket kostsamt att starta den här 


typen av utredning även om förvaltningen är positiv till förslaget. Västtrafik och andra 


aktörer inom området är också intresserade av utredningar kring förarlösa fordon.  


Ärendet 


Lennart Haglund har den 30 januari 2019 lämnat en motion angående utredning om eldrivna 


förarlösa fordon. 


Lennart Haglund anser att möjligheterna att starta kollektivtrafik med eldrivna förarlösa 


fordon ska utredas på grund av kommande behov av att snabbt kunna transportera sig till 


tågstationer i samband med den utökade trafiken på Kust- till kustbanan. Motionären 


föreslår att Tranemo kommun tillsammans med Västtrafik och övriga lämpliga 


samarbetsparters utreder förutsättningar att starta förarlösa fordon på en av banvallarna 


mellan Tranemo och Limmared.  


Förvaltningen var i kontakt med Lennart Haglund 2020-02-25 för att ge motionären tillfälle 


att utveckla sitt förslag. Motionären påpekar att banvallen som idag används som cykelbana 


kan användas som körväg för skytteln och att andra banvallen därmed kan rustas upp för att 


kunna nyttjas som gång- och cykelbana. Vidare poängterar han att förarlösa fordon ska 


komplettera dagens kollektivtrafiksystem och utgå från perspektivet ”hela-resan”.  


Bedömning av nyttan med förstudie 
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Förvaltningen har sedan motionen började handläggas haft dialog med Västtrafik i frågan 


och undersökt kring nyttan och konsekvenser kring att starta upp en utredning kring 


förarlösa fordon samt hur en förstudie ska kunna finansieras.  


Andra utredningar inom området 


Västtrafik har tidigare genomfört utredningar för förarlösa fordon men anser att det finns 


många knäckfrågor kvar som måste utredas för att förarlösa fordon kan bli en del av allmän 


kollektivtrafik. Projekt inom området som förvaltningen tagit del av är bland annat 


Autonoma skyttelbussar på Östra Sjukhuset som är en förstudie för ett pilotprojekt om att 


utvärdera självkörande skyttelbussar på sjukhusområdet, där Västtrafik varit delaktiga. Det 


finns också ett projekt för en förstudie i Skellefteå kommun, Rullande busskur – autonom buss, 


en chans för landsbygden. Projektet har samma förutsättningar som Tranemo kommun, det vill 


säga utgår från landsbygdsperspektivet.  


Förstudie 


Förvaltningen är positiv till förslaget. Det är ett intressant förslag för att kunna utveckla 


dagens kollektivtrafik på landsbygden. Det finns däremot också flera begränsningar och 


hinder för att förarlösa fordon ska vara ekonomiskt försvarbart. Tidigare studier visar bland 


annat att det krävs mer forskning kring juridiken, tekniken för fordonen måste utvecklas och 


attraktiviteten i restid kan ifrågasättas då hastigheterna är fortsatt låga. Förslaget på 


motionen skulle kunna vara aktuell igen om några år.  


Ekonomisk påverkan 


Västtrafik är intresserade av projekt med förarlösa fordon och det finns möjligheter att få 


finansiering via Västra Götalandsregionen, dock med förutsättning att kommunen 


medfinansierar till hälften i pengar och/eller arbetstid. VGR kan bevilja finansiering upp till 


300 000 kr. Inom projektet Rullande busskur – autonom buss, en chans för landsbygden har det för 


Skellefteå kommun kostat ca 100 000–150 000 kr.  


Förvaltningen har begärt offert från Sigma Civil för att få en kostnadsbedömning vad en 


utredning kan kosta och totalsumman bedöms minst ligga runt 150 000 kr. Det innebär att 


kommunen måste bekosta studien med minst 75 000 kr.  


Mot bakgrund kring de höga kostnader som en utredning innebär och till vilken nytta 


studien ger i förhållande till projektets vidare kostnader föreslår förvaltningen att avslå 


motionen.  


Barnkonventionen  


Att starta en förstudie om förarlösa fordon bedöms inte ha någon påverkan på barn.  
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Beslutsunderlag 


AU §38, 2021-03-11 


Motion om utredning om eldrivna förarlösa fordon 


Svar på motion om utredning om eldrivna förarlösa fordon  


Beslutet skickas till 


Lennart Haglund 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 83 Medborgarförslag om samlingslokal i Länghem KS/2020:581 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget avslås 


Beslutsmotivering 


Frågan berör inte förvaltningen, då kommunen inte äger den aktuella fastigheten 


Ärendet 


Förvaltningen har varit i kontakt med förslagsställaren via mail den 17 februari 2021 för 


bekräftelse om att frågan är rätt förstådd.  


Då ärendet inte tillhör och berör förvaltningen hänvisas frågeställaren till Tranemobostäder 


att ställa frågan till dem. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


AU §37, 2021-03-11 


Medborgarförslag om samlingslokal i Länghem  


Tjänsteskrivelse om förslag ny samlingslokal i Länghem 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Förslagsställaren 


Stratsys 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 84 Motion angående säkerhet i samband med utrymning, vid 


exempelvis brand i kommunhusets lokaler KS/2019:519 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen avslås 


Beslutsmotivering 


Frågan om brandskydd är viktig och utreds i ett större sammanhang. 


Ärendet 


Wajdi-Louis Azouri har 2019-10-10 lämnat en motion angående säkerhet i samband med 


utrymning. 


Wajdi-Louis Azouri anser att utrymningsvägarna i kommunfullmäktiges sal för 


sammanträden bör förbättras. 


Förvaltningen kontaktade Wajdi-Louis Azouri 2021-02-23 för att ge motionären tillfälle att 


utveckla sitt förslag. Wajdi-Louis Azouri har inte inkommit med ytterligare synpunkter. 


Under år 2020 har ytterligare utrymningsövningar skett i fastigheten Forum med personal 


som arbetar i huset. Den lokal som motionen främst syftar på är Tranemosalen där 


Kommunfullmäktige har haft sina sammanträden och dit allmänheten har tillgång vid de 


tillfällen som sammanträde hålls. Den lokalen är inte optimal ur utrymningsaspekten för 


allmänheten men är fullt tillräcklig då den nyttjas av personal som arbetar i huset och är väl 


informerade och kända med utrymningsvägar. 


Just nu pågår ett arbete med att flytta Kommunfullmäktiges sammanträden till 


Medborgarhusets biosalong, vilket skulle medföra att problemet med utrymning i Forum 


försvinner. 


Ekonomisk påverkan 


Budget finns i förvaltningen för att flytta KF sammanträden till Medborgarhuset 


Barnkonventionen  


Positiv påverkan då möjligheten till säker utrymning påverkar alla åldrar. 


Beslutsunderlag 


AU §51, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse Svar på Motion angående säkerhet i samband med utrymning, vid 
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exempelvis brand i kommunhusets lokaler 


Motion angående säkerhet i samband med utrymning 


Beslutet skickas till 


Wajdi-Louis Azouri (SD) 


Samhällssektionen 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 85 Medborgarförslag om väg 156 Gölingstorp KS/2019:325 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget avslås 


• Förvaltningen får i uppdrag att vid dialog med Trafikverket påtala vikten av sänkt 


hastighet på vägsträckan. 


 


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 


Claudia Lussenburg har lämnat ett medborgarförslag om sänkt hastighet på länsväg 156 vid 


Gölingstorp. Hastigheten på aktuell vägsträcka 70 km i timmen. Förslagsställaren upplever 


att de flesta kör 80 km i timmen eller ännu snabbare. Vidare menar Lusseburg att det uppstår 


mycket farliga situationer där flera liv kan vara i fara när hastigheten på denna väg inte 


sänks. 


Förvaltningen var i kontakt med Claudia Lusseburg den 17 augusti 2020. Hon påtalade att 


det kommer snart ske en olycka på aktuell vägsträcka.  


Sträckan har en årsdygnstrafik under 4 000 fordon. Ett uttag har gjorts för sträckan från 


Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i Sverige, STRADA. Totalt har 15 olyckor 


inträffat på sträckan och av dessa är 12 lindriga och 3 måttliga under perioden 2008-2017. En 


majoritet av de registrerade olyckorna är singelolyckor. Övriga olyckor är en 


upphinnandeolycka, en avsvängandeolycka samt en omkörningsolycka. Ingen av de 


registrerade olyckorna involverar oskyddade trafikanter. Det har heller inte registrerats 


någon viltolycka på sträckan under perioden 2008-2017. 


Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för länsväg 156. Väg 156 är en viktig 


transportled för såväl pendlare som godstrafik varför framkomlighetsaspekten är  viktig.  


Tranemo kommun kan inte besluta om sänkta hastighetsgränser utanför tätbebyggt område. 


Detta åligger Länsstyrelsen. 


Tranemo kommun kan påtala vikten av sänkt hastighet på aktuell vägsträcka i 


kommunmöten med både Länsstyrelsen och Trafikverket. Dessa möten sker två gånger per 


år.  
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Beslutsunderlag 


AU §39, 2021-03-11 


Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om väg 156 Gölingstorp (2020-08-17) 


Medborgarförslag väg 156 Gölingstorp (E-post daterad 2019-05-27) 


Beslutet skickas till 


Tekniska sektionen 


Samhällsutvecklingssektionen 


Förslagsställaren 


Stratsys 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 86 Motion om GC-väg samt återställning av stationsområdet i 


Sjötofta - Lennart Haglund (C) KS/2020:555 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen antas 


 


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 


Lennart Haglund har 28 oktober 2020 lämnat en motion angående GC väg samt återställning 


av stationsområdet i Sjötofta 


Lennart Haglund anser att banvallen bör jämnas av och grusas upp så att den kan användas 


som gång och cykelväg fram till Ekefors. Haglund lämnar två förslag: 


1. Se till så att marken på stationsområdet återställs på ett korrekt sätt 


2. Återkomma med förslag på hur banvallen till Ekefors iordningställs till enkel form av 


gång och cykelväg 


 


Förvaltningen var i kontakt Lennart Haglund den 20 januari 2021 för att ge motionären 


tillfälle att utveckla sitt förslag. Vid samtal med Lennart Haglund framkom att arbetet kan 


ske i två etapper vilket beskrivs nedan. 


Förvaltningen har under hösten 2020 varit i kontakt med Sjötofta samhällsförening i aktuell 


fråga och dessutom promenerat sträckan Sjötofta station till Sjötofta kyrka tillsammans med 


representanter från samhällsföreningen. Förvaltningen har sedan besöket planerat för 


åtgärder under 2021 i linje med de Haglund föreslår.  


Förvaltningen ser att arbetet sker i två etapper. Den första etappen påbörjas under våren 


2021 och innefattar ett lager med bärlager på en sträcka om cirka 760 meter (se karta nedan). 


Sträckan hyvlas därefter så att den blir relativt jämn. I detta arbete röjs en del träd bort som 


står nära banvallen samt iordningsställs även marken på stationsområdet. 
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Etapp två innebär att förvaltningen utarbetar ett förslag på hur den resterande banvallen kan 


iordningställas och återkommer med förslag under hösten 2021. 


 


 


 


 


Ekonomisk påverkan 


150 000-200 000 kr för etapp ett, vilket belastar 2021 års investeringsbudget. 


Barnkonventionen  


Barn får ökad möjlighet till att nå målpunkter genom separerad gång och cykelväg.   


Beslutsunderlag 


AU §52, 2021-04-08 


Svar på motion  


Motion om GC-väg samt återställning av stationsområdet i Sjötofta 
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Beslutet skickas till 


Lennart Haglund 


Samhällssektionen 


Slutinstans  


Kommunfullmäktige  


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 87 Samråd Översiktsplan Ulricehamns kommun KS/2020:145 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner remissvar enligt bilaga 


• Kompletterar remisssvaret med LONA-projektet om cykel- och vandringsled 


Lassalyckan till Isaberg. 


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 


Ulricehamns kommuns översiktsplan är ute på granskning och Tranemo kommun har 


möjlighet att inkomma med synpunkter på det bearbetade förslaget. Första förslaget var ute 


på samråd mellan 9 mars och 20 april 2020. Tranemo kommun inkom då med synpunkter på 


förslaget.  


Till granskningsförslaget presenterar Ulricehamns kommun en miljöbedömning inklusive 


MKB och samrådsredogörelse.  


Tranemo kommun har tagit del av granskningsförslaget och ställer sig positiva till förslaget 


enligt bilagt remissvar.  


Synpunkter ska inkommit till Ulricehamns kommun senast 16 maj.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §48, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse 2021-03-22 


Bilaga Svar Granskning Översiktsplan Ulricehamns kommun 2040 


Digital översiktsplan Granskning- Översiktsplan Ulricehamn 2040 


Strategisk miljöbedömning och MKB granskning översiktsplan Ulricehamn 2040 


Samrådsredogörelse översiktsplan Ulricehamn 2040 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 



https://gisportal.ulricehamn.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=328dbd22007a458f861dba31dcb7c2c8
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Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/647”. 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Svar Granskning Översiktsplan Ulricehamns kommun 2040 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 88 Motion om att slutföra arbetet med de identifierade tomterna i LIS 


områden - ChrisTina Yngvesson (M) KS/2019:568 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen avslås 


• Förvaltningen får i uppdrag att marknadsföra LIS-områden för permanent- och 


fritidsboende på kommunens hemsida. 


Ärendet 


ChrisTina Yngvesson har 2019-11-19 lämnat en motion angående LIS områden.  


Motionären anser att arbetet inte är slutfört. Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina 2021 


02 15 och 2021 02 17 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Inget ytterligare 


har inkommit som utvecklat förslaget.  


2012 antogs tematiskt tillägg till översiktsplanen kallad Landsbygdsutveckling i Strandnära 


lägen, LIS -plan. Denna plan möjliggör byggnation inom strandskyddat område i syfte att 


öka serviceunderlaget eller ge långsiktiga sysselsättningar på landsbygden. Med landsbygd 


menas hela kommunen även inom våra tätorter.  I ett LIS-område ska byggnation kunna ske 


utan att strandskyddets syften inskränks. Det innebär att goda livsvillkor för djur– och 


växtlivet bevaras och att allmänheten fortfarande har god tillgång till strandområdet. 


I planen lyfts 14 stycken områden för bostäder, av dessa bedömer länsstyrelsen 12 st vara 


förenliga med bestämmelserna om LIS i 7 kap 18e § MB.  


Detaljplan för bostäder finns idag för 4 (Nittorp, Visen, Tranemosjön) av dessa områden och 


2 st (Kroksjön, Dalstorpasjön) finns med i prioriteringslistan för detaljplaner. Att upprätta 


detaljplaner för samtliga områden är i nuläget inte aktuellt då det är kostsamt och vi har en 


god planberedskap på bostäder. Byggklara tomter presenterats tydligare på vår hemsida. 


Utöver det har vi handlat upp en mäklarbyrå som mer aktivt ska marknadsföra våra 


byggklara tomter. Motionen avslås.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ingen negativ påverkan.  
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Beslutsunderlag 


AU §42, 2021-03-25 


Svar på Motion om LIS-områden 


Motion om att slutföra arbetet med att identifiera tomterna i LIS områden 


Beslutet skickas till 


Christina Yngvesson 


Samhällssektion 


Stratsys 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 89 Medborgarförslag om Gröna Tranemo dagar KS/2020:36 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget avslås 


 


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 


Förslagsställaren önskar att kommunen ” inrättar några dagar med olika aktiviteter på tema miljö 


och hållbar utveckling. Det kan vara seminarier, miniutställningar samt mer lustfylld aktiviteter. 


Både kommunen men även näringsliv och föreningar kan engageras. Tranemo Gröna-dagar skull 


kunna på typ fredag till lördag. På lördag skulle ett lopp på banvallen mellan Limmared och Tranemo 


vara ett inslag.”  


Redan idag anordnas den så kallade Tranemofinalen i september i Tranemo centralort. I 


samband med denna brukar vi ha inslag på just tema miljö och hållbar utveckling även om 


det inte enbart handlar om detta. Det gör att vi tror oss nå fler personer än att ha ett renodlat 


hållbarhets event. Men vi tar gärna till oss att öka inslaget av hållbarhetsaktiviteter i 


ordinarie verksamhet avslår förslaget att inrätta en egen Grön dag.  


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren den 2021-03-24.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan utifrån barnkonventionen 


Beslutsunderlag 


AU §49, 2021-04-08 


Svar på medborgarförslag om Gröna Tranemo dagar  


Medborgarförslag om Gröna Tranemo dagar  
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Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Förslagsställaren via mail 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 90 Motion om inventering av ödehus i Tranemo kommun - ChrisTina 


Yngvesson (M) KS/2019:567 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen antas i den del som rör inventering av obebodda ödehus inom Tranemo 


kommun.  


• Förvaltningen får i uppdrag att kontakt med byalagen och exempelvis Coompanion i 


arbetet med inventering av ödehus. 


• Motionen avslås i de delar som rör kontakt med fastighetsägare och sociala företag.  


 


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 


Motionen har ett gott syfte där ett uppdrag för inventering av ödehus kan startas upp under 


2021 i samband inför en ny översiktsplan. Viss kontakt med fastighetsägare för ödehus samt 


sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan resurser för detta finns att tillgå. 


Ärendet 


ChrisTina Yngvesson (M) har 2019-11-18 lämnat en motion angående inventering av ödehus 


i Tranemo kommun. Det i linje med att få kommunen att kunna växa till 14 000 invånare till 


2035. 


ChrisTina Yngvesson föreslår att: 


• Tranemo kommun inventerar de obebodda ödehus som finns inom Tranemo 


kommun.  


• Kontakt tas med ägarna av husen för att se om det finns intresse att avyttra eller 


eventuellt hyra ut fastigheterna. 


• Kommunen undersöker möjligheten att genomföra detta i samarbete med socialt 


företag eller i form av en IOP (idéburet offentligt partnerskap).  


 


Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021 02 22 för att ge motionären 


tillfälle att utveckla sitt förslag. 
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Många kommuner har gjort inventeringar. Det är ett omfattande jobb som kräver tålamod 


och förhållning till juridiska riktlinjer. Samhällssektionen har under några år haft planer att 


inventera ödehus i Tranemo kommun. På grund av olika prioriteringar under 2020, tidsbrist 


i samband med omorganisation och väntan på att ny sektion ska sätta sig har svar på 


motionen dragit ut på tiden. 


Under 2021 sätter Samhällssektionen igång med arbetet inför en ny översiktsplan. Enligt 


tidigare erfarenheter kring arbete med utvecklingsplaner trillar ofta synpunkter in kopplat 


till ödehus. Idag finns en del ödehus kartlagda från vissa orter i kommunen. Löpande sker en 


uppmärksamhet kring ödehus som kan vara till fara för allmänheten. Det finns ett behov av 


ett mer strukturerat arbetssätt för inventering av ödehus. 


Inventering av ödehus kan startas upp under 2021. Viss kontakt med fastighetsägare för 


ödehus samt sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan det finns tid över för det. 


Motionen har en god andemening och hjälper inte bara Tillväxtmålet genom möjligheten till 


nya bostäder utan öppnar även upp för att nya verksamheter kan etableras. 


Ekonomisk påverkan 


Ryms inom ordinarie verksamhet. 


Barnkonventionen  


En inventering av ödehus påverkar inte arbetet ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


Au §41, 2021-03-25 


KF §41, 2021-03-25 


Motion om inventering av hus i Tranemo 


Svar på motion om inventering av ödehus 


Beslutet skickas till 


ChrisTina Yngvesson (M) 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


KF 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 91 Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 


livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad KS/2020:329 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 


livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 


 


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 


Skicka avtalet för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 


mellan kommuner inom Sjuhärad vidare för antagande i Kommunfullmäktige och påskrift 


av firmatecknare i förening.   


Ärendet 


Avtalet för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 


kommuner inom Sjuhärad ses positivt från den gemensamma bygg- och miljönämnden 


Gislaved-Tranemo men också av tjänstemannasidan för bygg- och miljöfrågor. Gislaved har 


sedan tidigare ett liknande avtal mellan GGVV-kommunerna (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd 


och Värnamo) inom samma frågor. Genom avtalet för samverkan i Sjuhäradskommunerna 


säkrar Gislaved och Tranemos gemensamma nämnd upp samverkan ytterligare. Beslutet 


behöver tas av Kommunfullmäktige i Tranemo kommun då avtalet sker inom 


Sjuhäradskommunerna. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan annat än eventuell arbetstid. 


Barnkonventionen  


Ärendet anses inte påverka frågan inom barnrättsligt perspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §43, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 


mellan kommuner inom Sjuhärad 2021 03 08 


Nämndbeslut avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 


mellan kommuner inom Sjuhärad BM.2020.29 
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Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Borås Stad 


Bygg- och miljö Gislaveds kommun 


Bollebygds kommun 


Herrljunga kommun 


Marks kommun 


Gemensam bygg- och miljönämnd Gislaved Tranemo 


Svenljunga kommun 


Ulricehamns kommun 


Vårgårda kommun 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 92 Motion om befattningsbeskrivningar för samtliga anställda på 


Tranemo kommun KS/2019:505 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen avslås. 


 


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 


ChrisTina Yngvesson har 2019-10-14 §100 lämnat en motion angående 


befattningsbeskrivningar för alla kommunanställda. 


Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021-03-23 för att ge motionären 


tillfälle att utveckla sitt förslag. 


I Tranemo Kommun finns en befattningsbeskrivning i AID kodning för varje befattning, 


vilket kommunen använder sig av för alla sina anställda. Vi följer SKR:s 


befattningsbeskrivning för varje tjänst, där vi gör en kort beskrivning i anställningsavtalet. 


Vid anställningen fastställs befattning och i samband med detta en AID-kod. AID-koden är 


kopplad till text som SKR tagit fram.  


Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av 


arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal 


nivå samt att ge underlag för viss planering. 


 


AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse 


parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger 


statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och 


sysselsättning. 


Varje befattning har en kodning i AID och där det finns en beskrivning av varje tjänst. Vi 


använder detta system för att beskriva vad varje befattning innehåller för uppdrag, krav på 


kompetens samt beskrivning av befattningen. 


 


Sammanfattning: 


Tranemo kommun använder sig av AID (Arbetsidentifikation kommuner och regioner). AID 


är ett system för gruppering av arbetsuppgifter samt beskrivning av varje befattning.  
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Ekonomisk påverkan 


Ärende har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.   


Beslutsunderlag 


AU §53, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse om svar på motion om befattningsbeskrivningar 2021-03-19.  


Motion om befattningsbeskrivningar för alla kommunanställda. Kommunfullmäktiges beslut 


2010-10-19 §100 


Beslutet skickas till 


ChrisTina Yngvesson 


HR-Funktionen 


Stratsys 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 93 Motion om bemanning av poster i bolagsstyrelser - Stephan 


Bergman (M) KS/2021:103 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen antas 


 


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 


Stephan Bergman har 2021-02-08 § 3 lämnat en motion angående bemanning av poster i 


bolagsstyrelser. 


Motionären föreslår att: 


- partierna själva ska få föreslå bemanning av sina platser i kommunens 


bolagsstyrelser med företrädesvis medlemmar från det egna partiet under 


mandatperiodens gång om förändring av medlemmar i partiet sker. Beslut om 


entledigande och tillsättning av ledamöter och ersättare sker fortfarande i 


fullmäktige.  


- Att det vid varje tidpunkt efter beslut i fullmäktige ges möjlighet att utse nya 


ledamöter på begäran från respektive parti.  


 


Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2021-03-24 för att ge motionären tillfälle 


att utveckla sitt förslag. 


Precis som motionären beskriver i motionen kan en styrelseledamot i ett kommunalägt 


aktiebolag avsättas av ägaren (kommunfullmäktige) utan formell motivering. Det gäller inte 


för förtroendevalda i fullmäktige och kommunala nämnder.  


Eftersom partierna vid varje val tilldelas ett antal mandat till bland annat bolagsstyrelser 


anser förvaltningen att det är rimligt att partierna får föreslå kommunfullmäktige att fatta 


beslut om förändringar i bolagens styrelser om det sker förändringar av medlemmar i 


partierna.  
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Förvaltningen föreslår att anta motionen eftersom förslaget är förenligt med lagstiftningen 


angående hanteringen av tillsättning och entledigande av ledamöter och ersättare i 


bolagsstyrelser.  


Viktigt att notera att det är kommunfullmäktige, ägaren, som är den instans som tillsätter 


och entledigar ledamöter och ersättare i bolagsstyrelser.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §54, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse om svar på motion om bemanning av poster i bolagsstyrelser 


Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-14 § 3 


Motion om bemanning av poster i bolagsstyrelser 


Beslutet skickas till 


Stephan Bergman 


Stratsys 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 94 Kommunstyrelsens reglemente 2021 KS/2021:166 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar kommunstyrelsens reglemente 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 


Kommunstyrelsens reglemente innehåller vad som ska gälla för kommunstyrelsen utöver 


vad som föreskrivs i Kommunallagen (KL). § 7 i reglementet ger kommunfullmäktige 


delegation inom vissa områden till kommunstyrelsen. Den delen föreslås utökas med två 


punkter som förklaras nedan. I övrigt föreslås inga andra ändringar i reglementet.  


• Meddela föreskrifter om eldningsförbud i enlighet med 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen 


(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 


• Meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 


annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 


trängsel i enlighet med Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 


förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 


 


Eldningsförbud 


Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lag (2003:778) om skydd mot 


olyckor (LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot eldning 


utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand. Regeringen har i sin tur möjlighet 


att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela dessa föreskrifter.  


I 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen 


överlåtit rätten att meddela dessa föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. För en 


snabbare beslutsgång föreslås kommunfullmäktige delegera beslutanderätten till 


kommunstyrelsen.  


Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 


Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 


covid-19 (Covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer 


meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 


liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  


Den 11 mars 2021 gavs kommunerna rätt att utfärda föreskrifter enligt ovan genom en ny 


bestämmelse i Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
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av sjukdomen covid-19. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud 


är att det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebar 


obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 


För en snabbare beslutsgång föreslås kommunfullmäktige delegera beslutanderätten till 


kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i sådant beslut ange tydlig avgränsad yta för 


vistelseförbudet samt angiven tid för vistelseförbudet för att beslutet inte ska vara av den 


karaktär som innebär ett delegeringsförbud enligt 5 kap 1 § KL. Samverkan ska ske med 


grannkommuner, länsstyrelse, smittskyddsläkare samt med Folkhälsomyndigheten innan 


beslut fattas.  


Innan Kommunstyrelsen avser att fatta beslut om vistelseförbud på särskilt angivna platser 


ska Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkaren, i enlighet med 13 § 3 st. covid-19-lagen, 


yttra sig. En begäran om yttrande skickas till följande e-postadress: 


vistelseförbud@folkhalsomyndigheten.se. 


De två tillagda punkterna i kommunstyrelsens reglemente är gulmarkerade i dokumentet. 


Ekonomisk påverkan 


Ärende har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärende påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §55, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse 2021-03-08 


Kommunstyrelsens reglemente 2021 


Föredragning och debatt 


Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtödsfunktionen 


Hemsidan och författningssamlingen 


Slutinstans 


KF 


Status  


Kommunfullmäktige 



mailto:vistelseförbud@folkhalsomyndigheten.se
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§ 95 Avgift fixartjänst KS/2020:604 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Höjer taxan för fixartjänst till 250 kronor per timma inklusive moms från och med 


2021-06-01.  


• Taxan för fixartjänst regleras varje år enligt prisindex i kommunal verksamhet. 


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 


Samverkansnämnd för arbetsmarknad mellan Svenljunga och Tranemo föreslog den 11 


november 2020 att respektive kommunfullmäktige skulle besluta om höjd taxa för fixartjänst 


till 250 kronor per timma inklusive moms från och med 2021. Taxan ska därefter 


indexregleras varje år. 


Ärendet 


Arbetsmarknadsenheten har under en längre tid sett ett behov av förändring av timavgiften 


för fixartjänst. Idag använder sig cirka 200–250 personer i respektive kommun av tjänsten.  


Den taxa som hittills varit gällande (200 kronor per timma inklusive moms) antogs i 


Svenljunga kommuns kommunfullmäktige i oktober 2012 och har därefter varit oförändrad. 


Därför föreslås en höjning av taxan från och med 2021 till 250 kronor per timma inklusive 


moms samt att taxan indexregleras varje år. 


Ekonomisk påverkan 


Förändringen bedöms ha en positiv ekonomisk inverkan och innebär en mer rimlig 


prissättning av tjänsten. 


Barnkonventionen  


Tjänsten riktar sig till personer som är 67 år eller äldre. Den bedöms därmed inte ha en 


påverkan på barnperspektivet. 


Beslutsunderlag 


OU §25, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-02-03 


Samverkansnämnd arbetsmarknad beslut, 2020-11-11, § 49 Avgift fixartjänst (SAMA-2020-


027)  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-04-26 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 67 


 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet.  


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att taxan ska gälla från och med 2021-06-01. 


Beslutsgång 


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


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 96 Patientsäkerhetsberättelse 2020 KS/2021:170 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastställer 2020 års patientsäkerhetsberättelse 


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 


Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger att vårdgivaren årligen ska upprätta en 


patientsäkerhetsberättelse. 


Ärendet 


Innan pandemin slog till så genomfördes i början av 2020 utbildning i nya journalsystemet 


Hälsoärende i Treserva för legitimerad personal. I slutet av februari togs hälsoärende i bruk. 


I nya journalen arbetar man med processer som ska främja en patientsäker och mer lika 


dokumentation. I samband med att hälsoärende togs i bruk återinfördes åtgärdsvyn 


(elektronisk kalender). I åtgärdsvyn går det att återrapportera utförda patientuppgifter som 


hamnar direkt i journalen vilket stärker patientsäkerheten.  


Under 2020 har det mesta av patientsäkerhetsarbetet handlat om Corona, covid-19, basala 


hygienrutiner, säkerställa att skyddsutrustning hade rätt klassning och användande av 


skyddsutrustning. I takt med att kunskapen ökat om covid-19 har rutiner, 


rekommendationer ändrats och revideras flertal gånger.  


Det har varit ett stort informationsflöde vad gäller uppdatering av rutiner, nya rutiner och 


arbetssätt ha tillkommit under året. Egenkontroll gällande tillämpning av basala 


hygienrutiner och klädregler genomfördes i höstas och visar på mycket god följsamhet till 


rutinerna. 


Under 2021 ska prioriteringar för ökad patientsäkerhet göras inom följande områden: 


• Läkemedelshantering 


• Dokumentation 


• Kvalitetsregister 


• Palliativ vård 


• Kommunikation, informationsöverföring 
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Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv 


Beslutsunderlag 


OU §26, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-03-11 


Patientsäkerhetsberättelse 2020 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-04-26 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 70 


 


§ 97 Bredbandstaxa inom omsorgen KS/2021:37 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar taxa för bredband med 199 kr/månad för 2021 för personer med boende inom 


funktionshinderområdet. Taxan gäller från och med 2021-06-01. 


 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Tranemo Kommun har fram till 2020 haft en taxa för bredband för boende inom 


funktionshinderområdet. I taxebilagan för 2021, som beslutades av Kommunfullmäktige i 


november 2020, saknades en bredbandstaxa för 2021. Därför föreslås att bredbandstaxan 


även gäller för 2021, med 199 kr/månad. Avgiften är beräknad utifrån faktisk kostnad. 


Ekonomisk påverkan 


Avgiften debiteras brukare med tillgång till bredband utifrån faktisk kostnad. Det är alltså 


brukaren, istället för kommunen, som får stå för kostnaden om taxan införs. 


Barnkonventionen  


Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan utifrån barnrättsperspektivet.  


Beslutsunderlag 


AU §40, 2021-03-11 


Tjänsteskrivelse 2021-01-14 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att taxan ska gälla från och med 2021-06-01. 


Beslutsgång 


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


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 98 Revisionsrapport - Granskning av hantering av systemstöd inom 


omsorgssektionen KS/2020:605 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner åtgärder till följd av Revisionsrapport om systemstöd 


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. 


Sammanfattning av ärendet 


KPMG har på uppdrag av kommunrevisionerna genomfört en granskning av hantering av 


systemstöd inom omsorgssektionen. I rapporten ges förslag på ett antal punkter som 


behöver ses över. Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder och aktivteter. 


Ärendet 


På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 


hantering av systemstöd inom omsorgssektionen. Kommunens revisorer har 


behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 19 november 


2020. Revisorerna överlämnar revisionsrapporten till nämnden för yttrande med 


följande frågeställningar:  


• Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni 


att genomföra?  


• Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?  


KPMG har kommit fram till följande i sin granskning. 


• Tydliggöra roller och ansvar mellan sektionens systemförvaltare, IT- enhet samt 


leverantör. Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan rollerna via den samverkansform som 


är antagen mellan Ulricehamn och Tranemo kommun. Frågor rörande drift hanteras i IT-


forum Drift och utvecklingsfrågor hanteras i IT-forum Utveckling. Beslut och prioriteringar 


tas i IT-forum Styrgrupp som ledas av båda kommunernas kommunchefer. Det finns ett behov 


av skapa en intern organisation för att möta upp arbetsformerna med IT-samverkan inom 


sektionen och att göra det känt. Detta arbete kommer att pågå under 2021.  
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• Tillse att kraven på leverantören är tydliggjorda i förfrågningsunderlag samt att 


avtalsuppföljningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa avtalsefterlevnad. 


Avtalsuppföljningar genomförs kontinuerligt och har tidigare skett årligen. Nuvarande avtal 


löper till och med 31 december 2023 och är ett femårsavtal.  


 


• I egenskap av beställare av drift och service säkerställa att redan fastställda krav på 


leverantören tillgodoses. Förvaltningen bedömer att detta avser den interna samverkan med 


IT-funktionen. Varje år upprättas en driftsplan för de system som IT hanterar åt sektionen. 


Denna plan följs årligen upp och revideras vid behov.  


 


• Utvärdera den nya organisationen avseende systemförvaltning vidare i syfte att 


avgöra huruvida befintliga brister hart åtgärdats. Den nya organisationen utvärderas 


hösten 2021.  


 


• Kommunstyrelsen bör anordna utbildningar inom systemstöd med en 


regelbundenhet som säkerställer att även nya medarbetare erhåller tillräcklig 


kunskap avseende systemstöd. För de system som sektionen ansvarar för; Treserva, TES 


och Mobilus kommer en plan att utarbetas med verksamheten kring vilka utbildningsbehov 


som finns. Nyanställd personal introducera alltid av ett systemombud. Sektionen har skapat 


en grupp för kvalitetsarbetet som kommer att fokusera på bland annat social dokumentation. 


Inom hälso- och sjukvård finns etablerad arbetsgrupp för att arbeta med utformning och 


utveckling av det verksamhetsnära innehållet i systemet. En likande funktion behöver 


utvecklas för myndighet och verkställighet.  


 


Ekonomisk påverkan 


Sektionen ser att det kommer att ha viss ekonomisk påverkan, men kan inte redovisa 


exaktheten i det i dagsläget. Åtgärder kommer att ingå i den kompetensplan som nu 


sektionen arbetar på. 


Barnkonventionen  


Bedömningen är att ärendet inte har någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


OU §27, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse om revisionsrapport-Granskning av hantering av systemstöd inom 


omsorgssektionen, 2021-03-08 


Granskning av hantering av systemstöd inom omsorgssektionen slutrapport , KPMG  


Missiv granskning systemstöd Omsorgssektionen - KPMG 
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Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen för yttrande 


Kommunfullmäktige för kännedom 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 99 Svar på förklaring angående revisionsberättelsens anmärkning 


KS/2021:130 


Kommunstyrelsens beslut 


• Majoriteten lämnar PM om Centralen och Tranemo Park 2021-02-25 med 


förtydligande om att jävs-utbildningar har genomförts och att det är varje ledamots 


personliga ansvar att anmäla jäv, som förklaring angående anmärkningen i 


revisionsberättelsen för år 2020. 


• Allians för Tranemo lämnar PM om Centralen och Tranemo Park 2021-02-25 orörd 


som förklaring angående anmärkningen i revisionsberättelse för år 2020.  


 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Revisorerna har i revisionsberättelsen för år 2020 granskat den verksamhet som bedrivs i 


styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Inom ramen för ansvarsprövningen kan 


kommunrevisorerna vid behov rikta kritik, rikta anmärkning eller avstyrka att ansvarsfrihet 


beviljas. Därefter ska kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 24 § Kommunallagen besluta 


om de förtroendevaldas ansvarstagande och fatta beslut om huruvida ansvarsfrihet beviljas 


eller vägras, där också eventuella anmärkningar hanteras.  


Att rikta anmärkning och att avstyrka att ansvarsfrihet beviljas är allvarlig kritik och två 


formella instrument för kritik i enlighet med Kommunallagen och som fullmäktige måste 


hantera.  


Kommunrevisorerna riktar en kraftig anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande 


styrning, ledning, uppförande och intern kontroll samt åsidosättande av Lagen om offentlig 


upphandling avseende investeringsprojekten Centralen och Tranemo Park.  


Med anledning av den anmärkning som är riktad mot kommunstyrelsen ska fullmäktiges 


presidium inhämta en förklaring från styrelsen för att kunna göra en bedömning inför 


fullmäktiges beslut.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-04-15 


Revisionsberättelse för år 2020 


PM om Centralen och Tranemo Park 2021-02-25 


Föredragning och debatt 


Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att kommunstyrelsen lämnar PM om Centralen och 


Tranemo Park 2021-02-25 med förtydligande om att jävs-utbildningar har genomförts och att 


det är varje ledamots personliga ansvar att anmäla jäv, som förklaring angående 


anmärkningen i revisionsberättelsen för år 2020. 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att kommunstyrelsen lämnar PM om 


Centralen och Tranemo Park 2021-02-25 orörd som förklaring angående anmärkningen i 


revisionsberättelse för år 2020. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om majoriteten kan lämna ordförandes yrkande på 


förklaring och Allians för Tranemo lämnar Haglunds (C) yrkande som förklaring. 


Kommunstyrelsen bifaller detta. 


Beslutet skickas till 


Kommunfullmäktige 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 100 Riktlinjer för direktupphandling UPH/2021:16 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner revidering av riktlinjer för direktupphandling.  


 


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 


Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och 


enheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid 


direktupphandling. Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar 


konkurrensen vid direktupphandlingar.  


Revideringen innefattar ändring av beloppsgränser, förtydligande kring hur många 


leverantörer som ska tillfrågas samt hur Tranemo kommun önskar bli fakturerade av 


framtida leverantör. Även ett förtydligande kring diarieföring har skett där numera 


upphandlingsenheten kommer vara mer behjälplig.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Påverkar ej barn.  


Beslutsunderlag 


AU §59, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse 2021-03-25 


Riktlinjer-för-direktupphandling, revidering 2021 


Riktlinjer för direktupphandling, markerade ändringar 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Författningssamlingen 
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Slutinstans 


KS 


Status  


Avslutat 
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§ 101 Riktlinjer för mottagande av donationer KS/2021:183 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar riktlinjer för mottagande av donationer 


• Upphäver tidigare gällande riktlinjer för mottagande av donationer 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Tranemo kommuns riktlinjer för mottagande av donationer har löpt ut och därmed blivit 


reviderade.  


De förändringar som gjorts är gulmarkerade. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §60, 2021-04-08 


Tjänsteskrivelse 2021-03-17 


Riktlinjer för mottagande av donationer 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Författningssamlingen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-04-26 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 80 


 


§ 102 Budget och verksamhetsplan 2021 Boråsregionen Sjuhärads 


kommunalförbund KS/2021:23 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 


kommunalförbund.  


 


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


föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på 


barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 


samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 


Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 


särskilt avtal.  


Förbundet ska stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion samt 


stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning. Samtidigt ska förbundet 


samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och 


organisation på regional nivå.  


Förbundets totala budget för år 2021 uppgår till 86,3 mnkr. Medlemsavgiften för år 2021 är 


78 kr/invånare, varav 41 kronor för finansierings av basverksamhet och 37 kronor för 


finansiering av utvecklingsmedel. Förbundet kommer under 2021 få en pensionskostnad av 


engångskaraktär på 1,5 mnkr som en följd av den beräkningsmodell som råder gällande 


förmånsbestämd ålderspension. Det finns därmed en risk att förbundet kommer uppvisa ett 


underskott vid årets slut, däremot är kostnaden inte någon risk för förbundets verksamhet i 


stort.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Barn påverkas inte.  


Beslutsunderlag 


AU §46, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
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Budget och verksamhetsplan 2021 – slutversion 


Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Boråsregionen 


Slutinstans 


KF 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 103 Budget och taxor 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 


(SÄRF) KS/2020:343 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds budget för år 2021. 


• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor gällande 


myndighetsutövning för år 2021. Taxor gäller från 2021-06-01. 


 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar 


och ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, 


Tranemo och Ulricehamn.  


SÄRF:s medlemsråd har diskuterat budgetramen och anvisat 2,8 % enligt SKR:s prisindex för 


kommunal verksamhet (PKV).  Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och 


i maj 2020 reviderade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ner PKV jämfört med februari. 


Budgetramen föreslås därför öka med endast 2,4 % och då detta inte räcker för att nå en 


självfinansierad budget föreslås att 569 tkr finansieras med eget kapital. Budgeterade 


investeringar 2021 uppgår till 13 840 tkr.  


Tranemo kommuns medlemsavgift för 2021 är 11 845 tkr.  


För 2021 års taxor gällande myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4%. Förslaget är 


gällande fr.o.m. 2021-01-01.  Grundavgift föreslås vara 1 864 kronor. Timavgift föreslås vara 


1 864 kronor. Höjningen i kronor från föregående år är 44 kronor.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Beslutsunderlag 


AU §44, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-03-05 
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§ 37 Rambudget samt investeringar 2021 


Rambudget samt investeringar 2021 SÄRF 


§ 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 


Taxa Myndighetsutövning 2021 för SÄRF 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) föreslår att taxorna startar att gälla från 2021-06-01. 


Beslutsgång 


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


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 


Slutinstans 


KF 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 104 Sjuhärads samordningsförbund - Årsredovisning och 


revisionsberättelse 2020 KS/2021:139 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund. 


• Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.  


Ärendet 


Sjuhärads samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 


Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, 


Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 


kommuner som medlemmar. Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera 


rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya 


vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. 


Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna 


står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. För år 


2020 bidrog Tranemo kommun med 265 000 kronor i finansiering. Årets resultat uppgick 


till 378 000 kronor vilket till största del beror på att alla aktiviteter inte kunnat genomföras 


fullt ut. Avsikten var att få ett nollresultat. Störst andel av medlen riktades under året till 


personer aktuella hos minst två myndigheter och ej omedelbart anställningsbara.  


Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 


verksamhetsåret 2020.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Beslutsunderlag 


AU §45, 2021-03-25 


Tjänsteskrivelse 2021-03-05 


Årsredovisning 2020 fastställd signerad - Sjuhärads samordningsförbund 


Revisionsberättelse FINSAM Sjuhärad 2020 signerad - Sjuhärads samordningsförbund 


Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2020 slutlig - 


Sjuhärads samordningsförbund 
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Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Sjuhärads samordningsförbund 


Slutinstans 


KF 


Status  


Kommunfullmäktige  
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§ 105 Valärende - Entledigande av Bo Lycén (V) som ersättare i 


Budgetutskottet KS/2021:129 


Kommunstyrelsens beslut 


• Entledigar Bo Lycén (V) som ersättare i budgetutskottet. 


• Utser Jonas Blank (V) till ny ersättare 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 


2021-02-16 inkom Bo Lycén (V) med en skrivelse där han begär att bli entledigad från sitt 


uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.   


Kommunfullmäktige entledigade Bo Lycén som ersättare i kommunstyrelsen 2021-03-15 


(§43). 


I kommunstyrelsens reglemente §19 står det angivet; ” Budgetutskottet ska bestå av en ledamot 


och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens 


presidium.” 


Bo Lycén (V) har uppdrag som ersättare i budgetutskottet som han inte kan behålla då han 


inte har uppdrag i kommunstyrelsen.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-04-14 


KF §43, 2021-03-15 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Stefan Larsson (V) föreslår Jonas Blank (V) till ny ersättare i budgetutskottet. 
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Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Larssons (V) förslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice och processtödsfunktionen 


HR-funktionen 


Slutinstans 


KS 


Status  


Avslutat 
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§ 106 Domar till kommunstyrelsen 2021 KS/2021:14 


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 Eksjö Tingsrätt 


Dom 2020-10-01 


Mål nrT 1530-19 


- Dom Blekinge Tingsrätt 


Dom 2021-03-09 


Mål nr T 3309-20 


- Dom Förvaltningsrätten Jönköping 


Dom 2021-01-20 


Mål nr 1294-20 


Status 


Pågående 
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§ 107 Information från förvaltningen KS/2021:48 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner månadsuppföljningen och dess åtgärdsförslag 


• Noterar förvaltningens information 


• Inför kommande månadsuppföljningar och tertialuppföljningar ska förvaltningen se 


över behovet för att ombudgetera mellan projekt i investeringsbudgeten för att täcka 


prognostiserade 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. 


Förvaltningens information till kommunstyrelsen 


Samhällssektionen  


Slutbesiktning av Grimsås skola etapp 1, Västergården och Solbacken 
Slutbesiktning av Grimsås skola etapp 1 genomförs den 28 april. Slutbesiktning av Västergården är 


planerad till 3 juni. De sista boende på Solbacken samt omsorgens verksamhet har nu flyttat ut. 


Solbackens förskolan flyttar till kyrkans lokaler i Länghem 1 juni.  


Plockaanalys av mat- och restavfall genomförd 


Det har genomförts en plockanalys på restavfall och matavfall. Det renhållningen vill utläsa 


av analysen är renheten i de olika fraktionerna samt vad som eventuellt slängs fel, det kan 


ligga till grund för kommande informationsinsatser. Mängden restavfall har minskat rejält i 


samband med införandet av matavfallsinsamlingen och det ska bli intressant att se hur det 


har påverkat hushållens sortering. Resultat väntas i mitten av maj. 


Riktat statsbidrag till smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga 


Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge 


med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation. Regeringen 


föreslår därför ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner kronor för detta 


ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och 


unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Fritidsverksamheten kommer att ansöka om 


statsbidraget och en programgrupp med representanter från bibliotek, fritid, kultur och 


omsorg kommer att arbeta fram ett sommarlovsprogram. Hur stor summa varje kommun 


kan söka presenteras preliminärt i början av maj. 
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Lona-bidrag för cykelleder och inventering av ödehus påbörjad 
Tranemo kommun har fått Lona-bidrag för arbetet med cykelleder Hestra-Lindås-


Lassalyckan och nu påbörjas arbetet. Den lokala naturvårdssatsningen (Lona) är ett bidrag 


som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 


Via Lona finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta 


för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.  


En inventering av ödehus är inledd.  


Inför turismens högsäsong arbetas det med att ta fram nya Infopoints. 


Revidering av den fördjupande översiktsplanen för Länghem pågår inför 


granskningsförfarandet. 


Servicesektionen 


Feriearbete  


Rekordmånga ungdomar har i år sökt feriearbete i Tranemo kommun. Sammanlagt uppgår 


sökantalet till 189 stycken. Förvaltningen arbetar intensivt för att möjliggöra sysselsättning 


för alla som ansökt. En arbetsgrupp är skapad för att samordna möjliga arbetsuppgifter, 


handledare, samlingsplatser mm. Målsättningen är att inom närmsta veckorna kunna ge 


ungdomarna besked om arbetsplats och schemaperiod.   


Avslut med HR-chef  
En överenskommelse har träffats med vår tidigare HR-chef. Bakgrunden till överenskommelsen 


grundar sig i utfallet av en genomförd arbetsmiljökartläggning inom HR-funktionen. Kartläggningen 


visar påtagliga brister gällande förtroende, arbetsmiljö och ledarskap.  


Rekrytering av ny chef kommer påbörjas inom kort och förhoppningen är att en ny HR-chef finns på 


plats under hösten. Under tiden kommer HR-funktionen att ha en tillfällig ledning där 


funktionscheferna för kansli, ekonomi och kommunledningsstab kommer ansvara för personal, 


ekonomi och utvecklingsarbete. Vi kommer också genom avtal använda en extern formell HR-chef för 


arbetsrättsliga ärenden.  


Överenskommelsen innebär ett avgångsvederlag på motsvarande nio månadslöner. Kostnaderna 


fördelas lika mellan Tranemo och Svenljunga kommun.  


Våga fråga föreläsning  


28 april genomförs föreläsningen Våga fråga med organisationen Suicide Zero. Fakta och 


myter kring självmord och tips på hur man kan stötta någon som mår dåligt är en del av det 


som föreläsningen berör.  


Hot, hat och våld har diskuterats på gruppledarmöten 
Trygg och säker kommun har deltagit i partiernas gruppledarmöte och diskuterat om ämnet 


”hot, hat och våld mot förtroendevalda”. Deltagande och också skett i demokratidagarna 
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som genomfördes av Sveriges kommuner och regioner. Ett antal intressanta seminarier med 


fokus på medskapande medborgardialog och medborgardialog om trygghet. Att förebygga 


hot och hat i det politiska arbetet var också ett av dagarnas tema. 


Omsorgssektionen 


Myndighetsfunktionen har flyttat till Solgårdsgatan 
Den 13 april flyttade myndighetsfunktionen till Solgårdsgatan 1 i Tranemo. Det är hela 


myndighetsfunktionen med mottagningsenhet, handläggare inom äldre, barn och unga, 


vuxen, ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, LSS och familjehemssekreterare som flyttat från 


Byns väg 1 till solgårdsgatan. 


Lärandesektionen 


Avtal om verksamhetsförlags utbildning  
Avtal har tecknats om samverkan avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 


akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå. Avtalet är tecknat mellan Västra 


Götalands 49 kommuner, Västra Götalandsregionen och lärosätena Göteborgs Universitet, 


Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. Avsikten med avtalet är att 


med tillit och förtroende samverka kring VFU som en del i att bidra till en god och säker 


vård. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-04-13 


Månadsuppföljning mars 2021 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall, ekonomichef Konrad Fredh och sektionschef Thomas Åhman 


föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att inför kommande månadsuppföljningar 


och tertialuppföljningar ska förvaltningen se över behovet för att ombudgetera mellan 


projekt i investeringsbudgeten för att täcka prognostiserade kostnader.  


Beslutsgång 


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


Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Ekonomichef 
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Slutinstans 


KS 


Status  


Pågående 
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§ 108 Delegeringsbeslut KS/2021:6 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 


handlingar. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Jäv 


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


Bertilsson (Kd) 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 2021-04-15 


Delegeringsbeslut Mars Personal  


Delegeringsbeslut LSS Mars 


Delegeringsbeslut FN SoL Mars 


Delegeringsbeslut Färdtjänst Mars 


Delegeringsbeslut IFO Mars 


Delegeringsbeslut ÄO Mars 


BAB-beslut Mars 2021 


Status 


Pågående 
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§ 109 Delgivningar KS/2021:209, KS/2021:34, KS/2020:221, KS/2021:234 


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; 


- Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde 16 mars 2021 – Slutrapport 


Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 


- Slutrapport Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 


- Processutvärdering Fullföljda studier VGR analys 2021-2, fullföljda studier 


- Gymnasiebehörighet i VG 2020 VGR Analys 2020-53, fullföljda studier 2020-53 


- Statistikbilaga Slutrapport fullföljda studier 2017-2020 


- Aktörer i Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 


- Sociala investeringsmedel fullföljda studier 2017-202 


- Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 16 mars 2021 – Slutrapport 


Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 


- Inbjudan till Demokratidagen 2021 – SKR 


- E-post Elbrist i Södra Sverige 


- Öppet brev till Sveriges kommuner angående elbrist i Södra Sverige  


- Bilaga öppet brev Problemen i elsystemet är ingen överraskning 


- Bilaga öppet brev Vindkraftens brister alltmer uppenbara 


- Information om medelstilldelning till kommunerna för Ungdomsjobb 2021 


- Bilaga A2 Överenskommelse och utbetalningsunderlag 2021, fördelning av medel 


2021-03-11 ungdomsjobb 


- Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 


- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
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- Beslut BmGT 2021-03-30 


- Protokoll BmGT 2021-03-30 


- Nämndbeslut uppföljning  


Status 


Pågående 
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§ 110 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:7 


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 


Kommunstyrelsens delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll OU 2021-03-25 


- Protokoll AU 2021-03-11 


- Protokoll AU 2021-03-25 


- Protokoll AU 2021-04-01 


- Protokoll AU 2021-04-08 


- Protokoll LU 2021-03-25 


Status 


Pågående 
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§ 111 Nämndprotokoll KS/2021:34 


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 


Kommunstyrelsens delges följande nämndprotokoll; 


- Protokoll samverkansnämnd IT 2021-03-19 


Status 


Pågående 
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§ 112 Övriga protokoll KS/2021:148, TUAB/2021:1, TFAB/2021:1, 


KS/2021:34 


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; 


- Styrelseprotokoll TranemoBostäder AB 20210223 


- Protokoll TUAB 2021-02-10 


- Protokoll TUAB Bolagsstämma 2021-03-18 


- Protokoll TFAB Konstituerande styrelsesammanträde 2021-03-25 


- Protokoll TFAB Bolagsstämma 2021-03-25 


- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20210325 


- Protokoll SÄRF 2021-03-26 


Status 


Pågående 
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