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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   13:00 – 15:45  

 

Närvarande Beslutande  

Anders Brolin (S), ordf. §§149–161, §§163–175 

Lennart Haglund (C), vice ordf. §§149–162, §§164–169, §§171-175 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. §§149-160, §§162-175 

Rosé Torkelsson (S) §§149-159, §§161-175 

Lena Eksberg (S) 

Caroline Bergmann (Mp) 

Per Simonson (Kd) 

Stefan Larsson (V) §§149-159, §§161-175 

Torbjörn Edgren (C) §§149-155, §§157-175 

Cecilia Valbrant (C) §§149-159, §§161-175 

Kathleen Wireklev (M) 

Stephan Bergman (M) §§149–161, §§163–175 

Anna Letth (SD)  

Göran Björk (S), ers. §§160-162 

Bo Haarala (S), ers. §160 

ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. §156, §160, §§162-163, §170  

Icke tjänstgörande ersättare  

Göran Björk (S) §§150-159, §§163-175 

Bo Haarala (S) §§150-159, §§161-175 

Rikard Strömberg (S) §§150-175 

Gunilla Blomgren (L) §§150-175 

ChrisTina Yngvesson (Kd) §§150-155, §§157-159, §161, §§164-169, §§171-175 

 

Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Kajsa Montan, funktionschef  

  Anne Steine, processekreterare 

  Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 

  Thomas Åhman, sektionschef  

  Tobias Edoff, funktionschef  

  Karin Eliasson, folkhälsostrateg §150 

  Manda Schillerås, verksamhetschef §151, §155 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Mikael Järvinen, mark- och exploateringsingenjör §§156-157 

  Ola Rosenqvist, planarkitekt Metria §155 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

   

 

Paragrafer  §149-§175 
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Utses att justera  Cecilia Valbrant (C), §§149-159, §§161-175, Stephan Bergman (M) §160 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Anders Brolin (S) §§149–161, §§163–175, Lennart Haglund (C) §162 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Cecilia Valbrant (C), §§149–159, §§161–175, Stephan Bergman (M) §160 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Anslaget under tiden 2021-06-29—2021-07-21 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 
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§ 149 SEKRETESSÄRENDE - Skolskjuts KS/2021:310 
 

(Se separat sekretessprotokoll)  
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§ 150 Handlingsplan suicidprevention 2020-2025 KS/2020:575 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun antar Handlingsplanen för suicidprevention 2020–2025 och åtar 

sig att jobba med de indikatorer som finns för uppföljning av 

suicidpreventionsarbetet. 

 

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 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns 

beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med 

handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök 

i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens 

gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 

VästKoms styrelse beslutade den 1 september 2020 att ställa sig bakom förslaget till 

Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025. VästKoms styrelse rekommenderar 

kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 

beslut om handlingsplanen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

behandlade ärendet den 23 oktober 2020 och rekommenderar kommunerna att ta beslut om 

handlingsplanen. 

Tranemo kommun antar Handlingsplanen för suicidprevention 2020–2025 enligt 

rekommendation från VästKom och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Det 

innebär att kommunen även åtar sig att jobba med de indikatorer som finns för uppföljning 

av suicidpreventionsarbetet. Svaret är inskickat 7 april 2021. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. Det är en del av verksamhetens 

kärnuppdrag. 

Barnkonventionen  

Antagandet av planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på barnrättsperspektivet. 

Indikatorer finns angivna som mäter barns rätt till insatser inom området. 
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Beslutsunderlag 

OU §49, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-12 

Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland, 2020-11-06 

Handlingsplan för suicidprevention, Indikatorer för uppföljning, Användarmanual, mars 

2020, 2020-11-06 

Protokollsutdrag Borås regionen, § 80 Handlingsplan suicidprevention 2020–2025 (Dnr: 

2020/SKF0178), 2020-10-23 

E-post, Tranemo kommuns svar, 2021-04-07 

Föredragning och debatt 

Funktionschef Tobias Edoff och folkhälsostrateg Karin Eliasson föredrar ärendet och svarar 

på frågor. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Status  

Avslutad 
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§ 151 Hantering av avgifter till följd av Corona Gislaveds 

kommun/Tranemo kommun KS/2021:292 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun efterskänker inte avgifter för tillsyn av livsmedel- och 

serveringsverksamheterna.  

 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Reservation 

C-gruppen (Lennart Haglund, Cecilia Valbrant, Torbjörn Edgren), M-gruppen (Stephan 

Bergman, Kathleen Wireklev) och Anna Letth (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Haglunds (C) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Tranemo kommun behöver fatta beslut om kommunen ska efterskänka 

tillsynsavgifter för serveringsverksamheterna och för livsmedelsverksamheterna till en 

kostnad motsvarande 215 tkr.  

Ärendet 

Arbetsutskottet i Gislaveds kommun har gett förvaltningen i Gislaved i uppdrag att utreda 

hur en eventuell avgiftsreducering skulle kunna hanteras av Gislaveds kommun och vilka 

ekonomiska konsekvenser detta skulle ha. 

Bakgrunden är den pågående pandemin och hur den påverkar hela samhället som har stor 

inverkan på näringsliv och arbetsmarknad. Olika branscher påverkas på olika sätt och i olika 

avseenden. Hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårt av de restriktioner som 

beslutats för att minska smittspridningen. Statligt stöd har införts för branschen och i 

Gislaved ser man att stöden inte kommit alla näringsidkare till del.  

Ett sätt att underlätta för kommunens hotell- och restaurangföretag skulle kunna vara att 

införa en tillfällig reducering/befrielse under 2021 för tillsynsavgifter.  

Detta är ett beslut som bör, enligt skrivelsen från Gislaved, hanteras av kommunstyrelsen i 

respektive kommun eftersom avgifterna är satta för att finansiera tillsynsverksamheten som 

bygg- och miljönämnden bedriver och finansierar med dessa avgifter. 
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Tranemo kommun har under 2020 erbjudit näringslivet förmånliga och välbehövliga insatser 

genom krispaket till det lokala näringslivet, påskpresent, julgåva och luncher för 

gymnasieelever ute på lokala restauranger med mera. I dagsläget ser inte förvaltningen att 

ytterligare efterskänkningar av avgifter är den rätta vägen att gå då det finns statliga medel 

att tillgå. 

Ekonomisk påverkan 

Efterskänkning av avgifter för tillsyn av livsmedelsverksamheterna och 

serveringsverksamheterna skulle innebära en kostnad på 215 tkr för Tranemo kommun.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte det barnrättsliga perspektivet.  

Beslutsunderlag 

AU §91, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse 2021-04-27 

Tjänsteskrivelse från Gislaved om hantering av avgifter till följd av Corona i Gislaveds och 

Tranemo kommuner 2021-04-21 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge befrielse under 2021 för tillsynsavgifter 

för serveringstillstånd, samt att kompensera bygg- och miljönämnden för bortfallet av 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd. Finansieringen ska ske som en coronakostnad. 

Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande. 

Ordförande Anders Brolin (S) och 2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) yrkar bifall till 

allmänna utskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 

Ja-röst för bifall till allmänna utskottets förslag 

Nej-röst för bifall till Haglunds (C) yrkande 
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Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsens enligt allmänna utskottets 

förslag. 

 Omröstning 1  

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Lena Eksberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)  X   

Stefan Larsson (V) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Anna Letth (SD)  X  

Anders Brolin (S) X   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Avslutat 
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§ 152 Hållbarhetsklivet - en hållbar besöksnäring KS/2021:289 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges 

initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 

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 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade 

initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till 

ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som 

inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. 

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet 

för att tillsammans med dem och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra 

Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus 

på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval 

som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. De fyra 

principerna är; 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för både boende och besökare 

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter Att ansluta sig till  

Hållbarhetsklivet innebär att: 

• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en 

hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar 

• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som 

är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030 
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• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 

besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt 

möjlighet att ta del av andras initiativ 

• kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till 

några ekonomiska åtaganden  

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

AU §88, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse 2021-04-26 

Beslutet skickas till 

Område Samhällsutveckling  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 153 Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 KS/2021:294 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar Besöksnäringsstrategin Boråsregionen Sjuhärad 2025 

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 

2021-04-16 att rekommendera medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärad 2025. 

Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad behöver något att samlas kring, en riktning för det 

framtida gemensamma arbetet. Genom att ta till vara, samla och utveckla våra styrkor 

skapas förutsättningar för att skapa en stark besöksdestination med en tydlig profil. Att 

besöka Sjuhärad ska var ett givet val för de som reser och vill resa till Västsverige. För 

Tranemo kommun ger det större möjligheter att locka besökare samt i förlängningen också 

ökad inflyttning.  

Besöksnäringsstrategin är framtagen av ansvariga tjänstepersoner i respektive kommun. 

Djupintervjuer och workshops med representanter från näringslivet, politiker samt 

tjänstepersoner har legat till grund för framtagandet av strategin som bygger på 

identifierade styrkor, utmaningar, förutsättningar och trender. 

Ekonomisk påverkan 

Inom befintlig ram 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

AU §89, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse 2021-04-28 

Protokollsutdrag §20 210416 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Boråsregionen info@borasregionen.se 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
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Status  

Avslutat 
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§ 154 Fördelning av de budgeterande extra anslag för föreningsbidrag i 

2021 års budget KS/2021:329 

Kommunstyrelsens beslut 

• Beviljar föreningar som sedan tidigare är berättigade driftbidrag en höjning av 

driftbidraget med 45% under 2021, se bifogat förslag bilaga 1. Bidraget tas från de 

extra anslag som tillsattes i budgeten för 2021. 

• Beviljar hembygdsföreningarna en höjning av ordinarie driftbidrag för sina 

byggnader med 45% under 2021. Se bifogat förslag bilaga 2. Bidraget tas från de extra 

anslag som tillsattes i budgeten för 2021. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Föreningslivet har lidit och lider förluster i olika omfattning på grund av uteblivna intäkter 

för aktiviteter, verksamhet och publik som inte kunnat genomföras till följd av de 

restriktioner som pandemin har medfört. Föreslagna åtgärder innebär att föreningarna ges 

en möjlighet att hantera sina lokalkostnader och sin verksamhet i år och även med syfta att 

kunna utvecklas och överleva framöver.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning av de budgeterande 800 

tkr i extra anslag som avsatts för föreningsbidrag 2021. Förvaltningen har inhämtat 

information om föreningarnas situation genom samtal, tidigare ansökningar om 

förlustbidrag, vi har delvis kunnat ta del av föreningarnas ekonomiska redovisningar, dock 

inte alla eftersom vissa inte har kunnat ha årsmöten på grund av pandemin. (Alla föreningar 

har inte möjlighet/kunskap att köra digitala årsmöten.) Föreningarna har lidit ekonomiska 

förluster i olika utsträckning men föreningar med egna lokaler har fasta kostnader som de 

måste täcka och det har förvaltningen tagit fasta på i förslaget till fördelning. 

Ekonomisk påverkan 

Fullmäktige tillsatte ett extra anslag på 800 000 kr som en engångsåtgärd för att mildra 

pandemins effekter på föreningslivet. Förslaget innebär en fördelning av anslaget på 

sammanlagt 788 450 kr.  
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Barnkonventionen  

Förslaget innebär att föreningar med barn och ungdomsverksamhet ges ökat stöd för att 

mildra de effekter som pandemin och restriktionerna har på deras ekonomi och verksamhet. 

Beslutsunderlag 

AU §85, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse 2021-03-30 

Bilaga 1 Driftbidrag Anläggningar och samlingslokaler 2021 extrastöd 

Bilaga 2 Driftbidrag Hembygdsföreningar 2021 Extra stöd 

KS_2020_592-KLN §5 Ansökan om förlustbidrag covid 2020 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

Samhällssektionen som skickar ut beslut till berörda föreningar 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 155 Detaljplan GRIMSLUND 2:77 M FL (NEXANS SWEDEN AB) I 

GRIMSÅS KS/2018:612 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar rubricerad detaljplan 

 

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 

Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§  

Ärendet 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en utökad byggrätt och 

byggnadshöjd inom planområdet för att befintlig industriverksamhet (J) ska kunna 

expandera och utvecklas. 

Metria har på uppdrag av Tranemo kommun tagit fram detaljplanen för Grimsås-IKO 

Grimslund 2:12 mfl. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning och nästa steg är 

antagande. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan, Nexans bekostar planen. 

Barnkonventionen  

Detaljplanen påverkar inte ärendet ur ett barnrättsligt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §90, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse 2021-04-22 

Antagandekarta Grimslund 

Antagande granskningsutlåtande Grimslund 

Antagande planbeskrivning Grimslund 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås och planarkitekt Ola Rosenqvist föredrar ärendet och 

svarar på frågor. 
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Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Planen kan överklagas tre veckor efter att Kommunfullmäktiges protokoll har justerats.  

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Planenheten i Gislaved 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 156 Parkeringsplatser inom kvartersmark på Tranemo Park 

KS/2021:200 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avstår byggrätt på fastigheten Gudarp 12:6 (hus 5) om ca 3 200kvm BTA. 

Exploatörerna ska köpa arealen 1 398 kvm för 656 000 kr. 

• Exploatören ska anlägga parkeringsplatser inom kvartersmark med rymliga 

parkeringar, plats för gångstråk, grönska, och ytor för lek och vistelse.  

• Intäktsbortfallet för kommunen på -304 000kr ska ställas i relation till frigörande 

av ytor och flexibel markanvändning. 

 

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 

Torbjörn Edgren (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 

ChrisTina Yngvesson (Kd) ersätter. 

Sammanfattning av ärendet 

Ur planbeskrivningen kan man utläsa följande; ”Ett effektivt markutnyttjande i detta centrala 

läge förutsätter att bostadsparkering sker i källarplan”. Denna förutsättning har inte blivit en 

realitet. Det finns för kommunen som markägare och kravställare olika möjligheter att lösa 

parkeringsfrågan inom Tranemo Park. Ett huvudsyfte med kommunalt markinnehav och 

markförvärv är att ge kommunen som fastighetsägare möjlighet att tillgodogöra sig den 

värdestegring som blir resultatet av att kommunen upprättar och antar detaljplan som ger 

byggrätter åt dem som kommunen avser ingå avtal med oavsett om det avser överlåtelse av 

mark för bostäder, industrimark, parkeringsplatser m.m. 

Ärendet 

Utdrag ur planbeskrivningen: ”Bostadskvarteret ges en samlad utformning. Planförslaget innebär 

att byggnadshöjden kan variera mellan fem och sju våningar med den lägre byggnadshöjden mot 

Tranemosjön. Bebyggelsen placeras nära Järnvägsleden dels för att knyta samman den nya 

centrumdelen med den gamla, dels för att förstärka Järnvägsledens karaktär av stadsgata. Genom 

kvarteret i Byns vägs förlängning skapas genomsikt mot Tranemosjön. Ett effektivt markutnyttjande i 

detta centrala läge förutsätter att bostadsparkeringen sker i källarplan”. 
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Förvaltningen har tittat på flera olika alternativ för att komma till rätta med det problem som 

har uppstått; 

1. Tranemo kommun avstår byggrätt på fastigheten Gudarp 12:6 (hus nr 5) om ca 3 200 

BTA (bruttoarea) till förmån för parkeringsplatser inom kvartersmark. Uppskattat 

intäktsbortfall byggrätt om ca -1 085 000 kr.  

2. Tranemo kommun står fast vid att antagen byggrätt enligt gällande detaljplan ska 

nyttjas fullt ut (hus nr 5 skall byggas) och att parkeringsplatser ska anordnas inom 

kvartersmark. Uppskattade intäkter om ca 1 085 000 kr vid exploatering, del av 

fastigheten Gudarp 12:6. Det blir kvartersmark med trånga parkeringar minimalt 

med plats för gångstråk och grönska, ingen plats för uteplatser och gemensamma 

ytor för lek och vistelse, parkeringsplatser nära Centralen. Förslaget reducerar också 

siktlinjer mot Tranemosjön. Sannolikt är att parkeringsplatser för Brf Sjösidan inte 

kan anordnas på kvartersmark inom Tranemo Park. Byggrätten för hus nr 5 hade 

varit möjlig att nyttja om viss del av bebyggelsen uppförts med parkeringsplatser i 

källarplan (garage). Detta hade dock in sin tur medfört höga byggkostnader med 

direkt påverkan på priset för bostadsrätter och hyran/kvm för hyresrätter i området.  

3. Tranemo kommun avstår byggrätt på fastigheten Gudarp 12:6 (hus nr 5) om ca 3 200 

kvm BTA genom kravställa om att exploatörerna ska köpa arealen om 1 398 kvm för 

en summa av 656 000 kr och förbinda sig att anlägga parkeringsplatser inom 

kvartersmark med rymliga parkeringar med plats för gångstråk och grönska, plats 

för uteplatser och gemensamma ytor för lek och vistelse. Förslaget ger också en 

utökning av siktlinjer mot Tranemosjön. Kommunen gör ett intäktsbortfall om ca -

304 000 kr, vilket ska ställa i relation till frigörande av ytor för annat värdehöjande 

ändamål och ger en mer flexibel markanvändning.  

Av dessa förslag förordar förvaltningen alltså alternativ nummer 3. 

 

Prissättning 

Priset om 300 kr/kvm/BTA för byggrätt är sedan tidigare beslutad av KS (KS/2015:152). En 

auktoriserad värdering från februari 2020 för bland annat Mejeribacken visar dock att 

marknadsvärdet för byggrätter inom Tranemo tätort bör ligga på en nivå om 700 kr/kvm 

BTA för bostadsrätter och 600 kr/kvm BTA för hyresrätter.  

Parkering 

När en exploatör avser att exploatera ett område så krävs oftast att exploatören löser 

parkering för att få exploatera ett område. Detta kan ske antingen genom parkeringsköp eller 

tillköp av mark alternativt byggnation av underjordiskt garage. Om marktillköp, se mer 

nedan.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f0

74
7a

c5
-3

55
b-

4a
cf

-b
5c

3-
2f

e3
85

a8
b2

a0



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-21 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 21 

 

Exploatörer 

Erik Larsson Bygg AB har tilldelats option genom avtal om markanvisning på fastigheterna  

Gudarp 12:5 (hus nr 6)  och del av Gudarp 12:6 (hus nr 2). Fastigheten Gudarp 12:6 är 

föremål för en kommande avstyckning. Kettil Fastigheter har tilldelats option genom avtal 

om markanvisning, fastigheten på fastigheten Gudarp 12:7 (hus nr 3–4). Se bifogat underlag.  

Under exploatörernas planerings- och bygglov- och samrådsprocess med bygg- och miljö i 

Gislaved har det visat sig att vid uppförandet av hus nr 2, 3, 4 och 6, att det inte är möjligt att 

lösa samtliga parkeringsplatser inom kvartersmark om kommunen avser att låta sälja del av 

fastigheten Gudarp 12:6 till exploatör för att låta uppföra hus nr 5.   

I respektive avtal om markanvisning med Erik Larsson Bygg AB och Kettil Fastigheter AB, 

punkten 9.1 anges att ”parkering ska lösas inom kvartersmarken och anordnas utifrån kommunens 

parkeringsnorm för flerbostadshus, boende 0,8 och besök 0,2 = 1”.  

Fastigheten Gudarp 12:6 har en area om totalt ca 2 796 kvm. Efter avstyckning får vi en 

preliminär area om ca 1 398 kvm för respektive hus nr 2 och hus nr 5. Den totala bruttoarean 

(BTA) för Gudarp 12:6 är 5 700 kvm BTA. Om vi beräknar att Erik Larsson Bygg AB för hus 

nr 2 nyttjar ca 2 500 kvm BTA återstår ca 3 200 kvm BTA i byggrätt för hus nr 5.  

Om kommunen vidhåller att del av fastigheten Gudarp 12:6 efter avstyckning ska överlåtas 

och uppföras med byggrätt (hus nr 5) innebär det bland annat enligt exploatörerna att det 

blir trånga parkeringar, mindre utrymme för uteplatser och grönska och inget utrymme för 

gemensamma ytor för lek och utevistelse, parkeringsplatser i nära anslutning till Centralen 

m.m. 

Om kommunen däremot avstår från att exploatera del av fastigheten Gudarp 12:6 (hus nr 5) 

efter en eventuell avstyckning innebär det bland annat enligt exploatörerna att det blir 

rymliga parkeringar med plats för gångstråk och grönska, plats för uteplatser och 

gemensamma ytor för lek och vistelse.  

Brf Sjösidan nyttjar i dagsläget temporärt allmän platsmark i anslutning till deras fastighet 

för parkeringsändamål, detta eftersom kommunen bland annat flyttat fjärrvärmeledningen  

och återställt den tidigare upplåtna ytan för parkeringsplatser för ändamål enligt gällande 

detaljplan. Om hus nr 5 skulle byggas kommer det sannolikt inte att bli möjligt att lösa 

parkeringsplatser för Brf Sjösidan på kvartersmark inom Tranemo Park.  

Tillköp av mark 

Marktillköp för parkering jämförs oftast med de s.k. ”tomtbildningsfallen”, med det menas 

att all mark som krävs för att bebygga en fastighet är lika mycket värd, dvs enligt 

”genomsnittsvärdeprincipen”. Det innebär att man får betala lika mycket för marken som 

blir parkering som för marken som exploateras med bostäder.  
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Exemplifiering enligt följande:  

Arealen på fastigheten Gudarp 12:6 är 2 796 kvm och byggrätten är 5 700 kvm BTA. 

Fastigheten som ska bildas genom avstyckning från Gudarp 12:6 kommer att få en areal om 

ca 1 398 kvm och en byggrätt om ca 3 200 kvm BTA. Värdet i kr/kvm BTA är 300 kr enligt 

tidigare beslut fattat i KS. Vi får ett totaltmarknadsvärde om; 300 kr/kvm BTA x 3 200 kvm 

BTA = 960 000 kr. Genomsnittsvärdet blir; 960 000 kr/1 398 kvm = 686 kr/kvm TA (tomtarea). 

Generellt är det så att byggrätt för parkering oftast understiger ca 40 % av värdet av byggrätt 

för bostäder, i detta fallet resulterar det i ett värde om  

686 kr/kvm x 40 % = 412 kr/kvm. Vi får ett värde om 412 kr/kvm x 1 398 kvm = ca  576 000 kr.  

Ekonomisk påverkan 

Om kommunen avstår från att överlåta byggrätt om ca 3 200 kvm BTA innebär det ett 

ekonomiskt bortfall om ca - 960 000 kr (3 200 kvm BTA x 300 kr/BTA).  

Uppskattad summa intäktsbortfall byggrätt – 960 000 kr 

Kategori  *Belopp 

Byggrätt BTA  960 000 kr 

Summa  960 000 kr 

 

*Beloppet är preliminärt 

Om kommunen ställer som krav att all parkering ska lösas inom kvartersmark men avstår 

byggrätten om 3 200 kvm BTA på arealen om 1 398 kvm men kravställer om att exploatören 

ska lösa in arealen om 1 398 kvm som värde av byggrätt för parkering inom kvartersmark för 

en summa om 412 kr/kvm x 1 398 + 80 000 kr (planavgift som säkerställer byggrätten) = 656 

000 kr exklusive övriga avgifter. Detta ger kommunen ett intäktsbortfall på ca – 304 000 kr. 

Intäktsbortfallet bör ställas i relation till andra värdehöjande faktorer, den yta som skapas 

med rymliga parkeringar, med plats för gångstråk och grönska samt plats för uteplatser och 

gemensamma ytor för lek och vistelse samt en utökning av siktlinjer mot Tranemosjön.   

 

Intäktsbortfallet om ca – 304 000 kr kommer att belasta investeringsbudgeten för 

markförvärv. Belastning bör ske det år bindande avtal om överlåtelse av fastighet tecknas 

mellan parterna.   

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 

AU §86, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Bilaga: Parkeringsplatser KS.2021.200 

Föredragning och debatt 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Järvinen föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 157 Mejeribacken – Exploatering och utveckling KS/2021:314 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tecknar avtal om exploatering och utveckling av Mejeribacken med RE Equity Fond, 

avtalstid om 1 år (12 månader).  

 

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 

RE Equity Fond är ett företag med mångårig erfarenhet från fondförvaltning, finansiering 

och fastighetsutveckling samt förvaltning. Fokus är främst på utveckling och långsiktigt 

ägande av olika typer av samhällsfastigheter, vård och bostäder. Arbetet är inriktat på 

hållbara modeller som har positiv påverkan på miljön. Framtagande av skisser m.m. sker i 

nära samråd med kommunen för att säkerställa att rätt produkt passar in 

gestaltningsmässigt och för att den lokala marknadens krav. Fasen är mycket viktigt innan 

inträdet i detaljprojektering. Slutprodukten ska bidra till social hållbarhet och skapa 

trivsamma bostäder som bidrar till socialt välbefinnande.  

Bolaget har visat seriöst och välmenat intresse i diskussioner och återkoppling till 

förvaltning om att gå vidare och mer fördjupa arbetet med att undersöka exploatering och 

utveckling av Mejeribacken. Förvaltningen genom mark- och exploatering ser positiv på 

detta ur kommunen och samhällets perspektiv och vill gå vidare med att teckna avtal om 

markanvisning, med avtalstid om 1 år (12 månader). Se bifogat förslag på gestaltning av 

Mejeribacken.  

Ekonomisk påverkan 

Vid försäljning av marken baseras köpeskillingen på den maximala byggrätt om 6 000 kvm 

BTA som är tillåten enligt plan. I dagsläget är det svårt att redogöra för ekonomisk påverkan, 

priset för byggrätter beroende av upplåtelseform m.m. varierar från 500 – 1 000 kr/kvm BTA 

i aktuellt område.  

 

Köpeskilling enligt ovan ska revideras i förhållande till den faktiska byggrätt som ansökan 

om bygglov för bebyggelse fastställs av Tranemo kommuns bygglovsenhet. För det fall 

bygglovsenheten medger en högre byggrätt än som följer av detaljplanen, ska köpeskilling 

enligt ovan beräknas utifrån denna högre byggrätt. Motsvarande ska gälla i det fall det fråga 

är om en lägre byggrätt. 
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Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §95, 2021-06-03 

Tjänsteskrivelse 2021-05-07 

RE Equity Fond – Förslag på gestaltning  

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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§ 158 Remiss Regional avfallsplan 2021-2030 KS/2021:69 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner remissvar för regional avfallsplan 2021-2030 

 

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 

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 

Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan. Regional 

avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021-2030 har arbetats fram 

under framförallt 2020. 

Den regionala avfallsplanen har varit ute på remiss under början av 2021. 

Ekonomisk påverkan 

Remissvaret bedöms inte ge någon ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet bedöms inte ge någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §97, 2021-06-03 

Tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Remissvar Regional avfallsplan 2021-2030 

Följebrev remiss Regional avfallsplan-kommunerna 

Avfallsplan Boråsregionen remissförslag 

Bilaga ansvarig för målen Tranemo kommun 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Svaret skickas in i wordformat (döpt med er organisations namn samt ”Regional 

Avfallsplan”) till info@borasregionen.se. Ange ”Regional Avfallsplan” och er organisations 

namn i ämnesraden. 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Remissvar Regional avfallsplan 2021–2030 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 159 Riktlinjer för inköps- och beställarorganisation KS/2021:326 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner riktlinje för inköps- och beställarorganisation.  

 

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 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 129 Budget 2021–2023, att avtalstroheten per 

sektion ska öka. Inköps- och beställarorganisationen syftar till att verka för att beställningar 

som sker i Tranemo kommun görs på befintliga ramavtal vilket stärker avtalstroheten. 

Styrdokumentet syftar till att tydliggöra befogenheter samt rätt- och skyldigheter en 

beställare inom Tranemo kommun har.   

Beställare i Tranemo kommun har rätt att göra inköp och skyldighet att göra det på korrekt 

sätt. Kommunen har ett antal behöriga beställare per sektion som ansvarar för att utföra 

inköp till verksamheten från kommunens avtal samt direktupphandlingar i enlighet med 

beslutad direktupphandlingspolicy.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 

AU §94, 2021-06-03 

Tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Styrdokument inköps- och beställarorganisation 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Författningssamlingen 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f0

74
7a

c5
-3

55
b-

4a
cf

-b
5c

3-
2f

e3
85

a8
b2

a0



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-21 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 29 

 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 160 Stiftelser, fonder 2021. Skolans Samfond KS/2021:242 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fördelar medel ur fonden i enlighet med fondens kriterier utifrån inkomna 

ansökningar till utvalda elever i årskurs 9, Tranängskolan, 500 kr/elev och för elever i 

årskurs 6, Limmaredskolan och Länghemskolan, 200 kr /elev. 

• Fördelar medel ur fonden i enligt med fondens kriterier utifrån inkomna 

ansökningar, Tranängskolan F-6, Grimsåsskolan och Dalstorpskolan, 1 000 kr/skola. 

 
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 

Rosé Torkelsson (S), Cecilia Valbrant (C) och Stefan Larsson (V) anmäler jäv och deltar 

därmed inte i handläggningen från ärendet. Bo Haarala (S), ChrisTina Yngvesson (Kd) och 

Göran Björk (S) ersätter.  

Ärendet 

Enligt stadgarna för Skolans Samfond skall fondens medel användas till förmån för elever 

från kommunen i grundskola, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat 

goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som 

ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller 

åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studie eller för 

studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell 

verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av 

material m.m. 

Eleverna har valts ut av en stipendiekommitté bestående av representanter för lärarkåren 

och övrig personal vid respektive skola. De har visat god ambition, god flit och bra 

studieresultat. De har varit goda kamrater och visat gott omdöme. De har också genom sitt 

trevliga och ärliga uppförande bidragit till en god stämning i klassen och i arbetslaget. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Artikel 13 Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med 

respekt för andra personers rättigheter. 
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Beslutsunderlag 

LU §36, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Stipendiekommittéernas förslag från: 

Dalstorpskolan F-6 

Grimsåsskolan F-6 

Länghemskolan F-6 

Limmaredskolan F-6 

Tranängskolan F-6 

Tranängskolan 7–9 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, KS 2020:50 § 63 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Lärandeutskottet  

Status  

Avslutat 
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§ 161 Årsredovisning 2020, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2021:239 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2020. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  

• Godkänner återbetalning om 5 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, varav 

8 341 kronor till Tranemo kommun. 

 

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 

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i 

handläggningen av ärendet. Göran Björk (S) ersätter. 

Ärendet 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 40 medlemskommuner.  

Resultatet för år 2020 uppgick till 3,4 mnkr vilket är en försämring från föregående års 

resultat på 5,8 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat från föregående år som en följd av 

pandemin då efterfrågan på tolk varit begränsat.  

Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 

varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med de direktionens mål.  

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 

självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 

kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 27 mnkr, 

något som uppnåtts både 2019 och 2020. Under 2021 kan en återbetalning på 5 mnkr ske till 

medlemskommunerna, som baseras på hur stor andel som köpts av respektive kommuner 

under år 2019 och 2020. Tranemo kommun kommer erhålla 8 341 kronor.  

Ekonomisk påverkan 

Tranemo kommun kommer erhålla en återbetalning om 8 341 kronor.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  
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Beslutsunderlag 

AU §99, 2021-06-03 

Tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Revisionsberättelse 2020 

Årsredovisning 2020 

Protokollsutdrag 

Bilaga till revisionsberättelse, PwC 

Tabell med utbetalningssummor Tolkförmedling Väst 

Tjänsteutlåtande återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Tolkförmedling Väst 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 162 Årsredovisning 2020 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 

SÄRF KS/2021:297 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2020. 

• Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.  

 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Ordförande Anders Brolin (S) och Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar därmed inte 

i handläggningen av ärendet. Göran Björk (S) och ChrisTina Yngvesson (Kd) ersätter. 

Ärendet 

SÄRF är ett kommunalförbund som för medlemskommunernas räkning ansvarar för 

förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och beredskap 

genom att bereda människors liv, hälsa, egendom samt miljö, ett tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor.  Kommunalförbundet består av kommunerna Borås, 

Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.  

Förbundet finanserias till största del av skattemedel och under 2020 var medlemsbidraget 

170,2 Mnkr vilket innebar en höjning på 3% från 2019. Bidragsfinansiering av verksamheten 

uppgår till 90,7% och kostnaden per invånare inom förbundet var under 2020 828kr.  

Årets resultat uppgick till 5,7 mnkr, trots ett budgeterat utfall om -2,3 mnkr. Den största 

budgetavvikelsen avser pensionskostnaden på totalt +6,1 Mnkr men även lägre kostnader för 

avskrivningar och personal bidrar till ett högre resultat än budget. SÄRF investerade 2,7 

mnkr under 2020 varav främst på fordonsflottan.  

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräckligt.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  
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Beslutsunderlag 

AU §98, 2021-06-03 

Tjänsteskrivelse 2021-05-10 

Revisionsberättelse 2020 SÄRF årsredovisning 2020 

Rapport Revisorernas granskning av SÄRF årsredovisning 2020 

§ 14 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2020 SÄRF 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 163 Årsredovisning 2020, Sjuhärads kommunalförbund, 

Boråsregionen KS/2021:279 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning för år 2020. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  

 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

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

av ärendet. ChrisTina Yngvesson (Kd) ersätter. 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 

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

Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda och Varbergs. Förbundet bedriver bland annat verksamhet 

inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att främja samverkan 

mellan medlemskommunerna.  

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget. Årets resultat är 

973 tkr högre än för år 2019. Den största avvikelsen finns hos förbundskansliet som redovisar 

ett överskott om 1 221 tkr som är hänförligt till minskade personalkostnader och ökade 

intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center redovisar ett underskott och det 

beror på det minskade bidraget från Skolverket, investering i en astronomiutställning samt 

minskade intäkter till följd av pandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de 

minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och 

alternativ finansiering. 

Revisorerna anser att resultatet i årsredovisningen i huvudsak bedöms vara förenligt med de 

mål som Direktionen har beslutat om. Revisorerna bedömer också att den interna kontrollen 

är tillräcklig men bör utvecklas genom att samtliga kontrollmoment genomförs. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  
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Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Beslutsunderlag 

AU §100, 2021-06-03 

Tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2020 

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund 2020 signerat 

Årsredovisning 2020 inkl bilagor – slutversion 

Protokollsutdrag § 8 210212 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f0

74
7a

c5
-3

55
b-

4a
cf

-b
5c

3-
2f

e3
85

a8
b2

a0



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-21 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 38 

 

§ 164 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. På lärandeutskottet i januari redovisades inga anmälningar.  

I tabellen nedan redovisas de 2 anmälningar som inkommit sedan förra utskottsmötet. 

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

diskrimineringsgrunder kan övergå antalet anmälda kränkningar pga att flera typer kan 

förekomma i samma fall.  

Tabell 1. Anmälda kränkningar 2021-04-13—2021-05-11 

Skolform  Utsatt 

barn/ 

elev 

 Inblandade  Typ av 

kränkning 

 Diskriminerings

-grund 

 

förskola  pojke 1 barn/elev 2 fysisk 1 nej 2 

fritidshem  flicka 1 personal  psykisk  ja  
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grundskola 

f-6 

2   annan 

vuxen 

 muntlig 1   

grundskola 

7-9 

     skriftlig    

gymnasium 

 

         

vuxen-

utbildningen  

         

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-04-13—2021-05-11 

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 §39, 2021-05-20 

Tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
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Status  

Avslutat 
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§ 165 Domar till kommunstyrelsen 2021 KS/2021:14, KS/2020:631 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Följande domar delges kommunstyrelsen; 

- Beslut Dom Förvaltningsrätten Jönköping 

Dom 2021-05-25 

Mål nr 113-21 

- Beslut Dom Förvaltningsrätten Jönköping 

Dom 2021-05-11 

Mål nr 1791-21 

Status 

Pågående 
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§ 166 Valärende - ersättare i budgetutskottet efter Wajdi-Louis Azouri 

(SD) KS/2021:318 

Kommunstyrelsens beslut 

• Utser Anna Letth (SD) 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 

2021-05-31 beslutade kommunstyrelsen att entlediga Jan Hagberg (SD) från sitt uppdrag som 

ledamot i budgetutskottet samt utse Wajdi-Louis Azouri (SD) till ny ledamot. 

Wajdi-Louis Azouri (SD) var tidigare ersättare i budgetutskottet, kommunstyrelsen behöver 

nu välja en ny ersättare till budgetutskottet.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse Jan Hagberg 

KS §140, 2021-05-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Letth (SD) föreslår kommunstyrelsen att utse Anna Letth (SD) till ny ersättare i 

budgetutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Letths (SD) förslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Medborgarservice- och processtöd 

HR-funktionen 

Status 

Avslutat 
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§ 167 Valärende - avsägelse Erene Bertilsson  (KD) som ledamot i 

omsorgsutskottet KS/2021:374 

Kommunstyrelsens beslut 

• Entledigar Erene Bertilsson (Kd) från sitt uppdrag som ledamot och 2e vice 

ordförande i omsorgsutskottet. 

• Entledigar Erene Bertilsson (Kd) från sitt uppdrag som ersättare i budgetutskottet. 

• Utser Gunilla Blomgren (L) till ny ledamot och 2e vice ordförande i omsorgsutskottet. 

• Utser ChrisTina Yngvesson (Kd) till ny ersättare i budgetutskottet. 

• Återkommer med förslag på ny ersättare till omsorgsutskottet vid kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde. 

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 

Erene Bertilsson (Kd) har 2021-06-07 inkommit med en skrivelse där hon begär att bli 

entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot och 2e vice 

ordförande i omsorgsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Erene Bertilsson  

Förslag till beslut på sammanträdet 

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund föreslår att utse Gunilla Blomgren (L) till ny ledamot 

och 2e vice ordförande i omsorgsutskottet. 

Per Simonson (Kd) föreslår att utse ChrisTina Yngvesson (Kd) till ny ersättare i 

budgetutskottet. 

Per Simonson ber om att få återkomma med förslag på ersättare till omsorgsutskottet vid 

nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Haglunds (S) förslag. Förslaget 

bifalles. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Simonsons (Kd) förslag. 

Förslagen bifalles. 
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Beslutet skickas till 

Hemsidan 

Medborgarservice- och processtöd 

Status 

Pågående 
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§ 168 Initiativärende - samtalsledare till arbetsgruppen för fördjupning 

om kunskap inom skolformerna 

 KS/2021:407 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar initiativärendet.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Samtliga partier representerade i kommunstyrelsen har inkommit med ett initiativärende 

som lyder;  

Representanter för de politiska partierna har beslutat att starta en arbetsgrupp för att 

fördjupa kunskapen om de skolformer som kommunen är ansvarig för. Vi behöver lära mer 

om skolans ekonomi och kvalité samt sätta en bild av skolan i vår kommun i relation till 

omvärlden. Samtliga politiska partier kommer inbjudas att delta med 1-2 representanter. 

Arbetet beräknas utföras under hösten 2021. Partiernas ledamöter deltar utan att arvode 

utgår. Resultatet kommer rapporteras till kommunstyrelsen på lämpligt sätt. För att 

genomföra arbetet krävs en utomstående samtalsledare som även dokumenterar vad man 

kommer fram till. Det sker lämpligen genom att en person med lämplig kompetens 

timanställs för uppdraget. Kostnaden beräknas till ca 45 000 kr. Då finansiering inte finns 

inom budget hemställer vi om att kommunstyrelsen anvisar 45 000 kr för ändamålet, och att 

finansiering sker genom att ianspråkta motsvarande summa från kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda kostnader i 2021 års budget. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende om samtalsledare 

Föredragning och debatt 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt förslaget. Förslaget bifalles. 
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Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen 

Stratsys 

Status 

Avslutat 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f0

74
7a

c5
-3

55
b-

4a
cf

-b
5c

3-
2f

e3
85

a8
b2

a0



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-21 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 47 

 

§ 169 Information från förvaltningen KS/2021:48 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information.  

• Godkänner ombudgeteringar och omprioriteringar inom investeringsbudgeten. 

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  

Solbacken 

Den 3 juni beslutade Allmänna utskottet att tilldela ”Upphandling av om-, till-, och 

nybyggnation av vård- och omsorgsboende, förskolor, skolor, och idrottshallar med 

strategisk partnering som arbetsform” till företaget Bygg Dialog AB. Den 15 juni hade 

avtalsspärren löpt ut och inga överklaganden hade inkommit, varpå kommunen tecknade 

avtal med Bygg Dialog AB. 

I enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen har kommunen nu gått ut med 

upphandling för rivning av Solbacken och räknar med att tilldelning ska ske efter sommaren. 

Själva rivningen förväntas ta fyra månader. Parallellt med detta pågår arbetet med nya 

Solbacken, samt med Björkhagens förskola i Dalstorp. 

Det fortsatta arbetet kommer att redovisas i kommunstyrelsen under punkten ”information 

till KS” samt i enlighet med det regelverk för investeringar, den så kallade ”grindmodell” 

som kommunstyrelsen har antagit. 

Fastighet 

Grimsås skola 

Den gamla delen, hus A, är riven och uppbyggnad av en ny entré pågår. 

Förskola Dalstorp 

Evakuering av barnen på Björkhagens förskola kommer att ske till hus E på Hjälmå vård- 

och omsorgsboende. Förskolebarnen kommer att börja sin inskolning på Hjälmå vecka 32. 

Västergården 

Ombyggnationen av Västergården är färdig och verksamheten tog över lokalerna den 17:e 

juni. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f0

74
7a

c5
-3

55
b-

4a
cf

-b
5c

3-
2f

e3
85

a8
b2

a0



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-21 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 48 

 

Skog och park 

Skog och park kommer få hjälp av feriearbetande ungdomar i sommar med att plocka upp 

ris efter utförda tätortsnära gallringar, till exempel utmed promenadstråket Tranemosjön 

runt. 

Infrastruktur 

Projektledartjänsten infrastruktur (fiber) kommer att hållas vakant tillsvidare. Det kan till 

viss del få effekter avseende implementeringen av bredbandsstrategin.   

Övergivna bilvrak 

Arbetet fortgår och vi har fått in positiva samtal från kommuninvånarna om att det känner 

trygghet när dessa bilar tas bort. Med nyrekryterad enhetschef är på plats kommer arbetet bli 

ännu bättre.  

Tranemo Park 

Asfalteringen är klar och alla parkeringsfickor är målade. Arbetet uppskattades starkt i 

samband med avslutningen förra veckan.  

Hastighetsdämpande åtgärder 

Vi får dagligen in samtal om höga hastigheter på våra vägar och gator. För att få bukt med 

problemet kommer information publiceras på hemsidan imorgon. Där uppmanar vi 

kommuninvånarna om vikten av att hålla hastigheten och visa hänsyn i trafiken. 

VA-plan 

Handlingsplan med åtgärder för att uppnå en trygg, säker och klimatanpassad VA-

försörjning i Tranemo kommun är i slutfasen. En åtgärdslista har upprättats på hur vi tänker 

kring VA-planen i kommunen. Underlag till bedömningsmodell för VA-utbyggnad är 

genomförd samt utdrag från ÖP 2009 och Bevarande/utvecklingsplan Torpa/Hofsnäs är 

under utredning. 

Fritid/kultur/bibliotek 

Sommarlovsprogram 

Sommarlovsprogrammet för barn och unga är igång och finns med som bilaga. 

Bibliotek 

Biblioteket har under sommaren tre perioder med ferieungdomar som bland annat kommer 

hålla i aktiviteter utomhus.   

Kultur 

Konstsommaren är igång med fler uppmärksammade projekt i samverkan med föreningsliv, 

näringsliv, Leader 7härad och kulturarbetare, exempel är Tur & Retur-konst utmed 
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cykelbanan mellan Limmared och Tranemo, sommarmusikanter, ljudverket Origin av konstnären 

Ann-Louise Liljedahl som spelar på Glasets hus i Limmared.  

Sommaravsnittet för UngPoddTranemo är klart och publicerat på olika podcasttjänster.  

Tranemo kommun kommer att ha en kommunpoet från september och under ett år. 

Kulturverksamheten har fått medel för detta unika projekt från Kulturbryggan.  

Samhällsutveckling 
Marknadsföring av villatomter och industritomter fortsätter och fler intressenter för 

byggnation av bostäder och företag hör av sig. 

Inventering av ödehus är igång, det har inkommit bra inspel från allmänhet och från 

förvaltningen.  

Detaljplanearbetet löper på och i dagsläget är åtta detaljplaner i pipen.  

Just nu pågår revidering inför granskningsförfarandet avseende fördjupad översiktsplan 

Länghem.  

Byggloven har ökat med 30 procent i Tranemo och ligger högt jämfört med andra kommuner 

med liknande invånarantal. 

En enkät för hur vi vill utveckla Tranemo kommun ligger ute på hemsidan. Politiker, företag, 

föreningar och invånare kan svara på enkäten med syfte att ge förvaltningen ett bra underlag 

till översiktsplanen. I övrigt fortgår arbetet med översiktsplanen där avstämningsmöten med 

förvaltning, politik och medborgare är igång.  

Lärandesektionen 

Lärandesektionen har fått ja från Skolverket på alla delar inom vår ansökan Nyanländas 

Lärande. Insatsen kommer att rulla igång under nästa läsår. Kring årsskiftet valde vi att 

tacka ja till Skolverkets satsning med samlingsnamnet Nyanländas Lärande vilket bland 

annat innebär kompetenshöjande insatser inom interkulturellt förhållningssätt, 

modersmålsstöd, modersmålsundervisning, studiehandledning, svenska som andraspråk, 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som gynnar alla våra barn och elever då vi ser att 

läsförståelsen minskar.  

I våra verksamheter har vi med viss variation 30 till 40 procent barn/elever med annat 

modersmål än svenska. Detta är en stor och viktig målgrupp för oss för att vi ska lyckas med 

att få alla genom grundskola och gymnasieskola med ett gott resultat. Satsningen sträcker sig 

över tre år.  

Under första halvåret har sektionen arbetet med en nulägesanalys och en åtgärdsplan med 

förslag på kompetenshöjande insatser under resterande perioden på 2,5 år. Arbetet har 
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genomförts av en arbetsgrupp med representation från alla våra verksamhetsformer inom 

lärandesektionen. Dessutom har ett 70-tal medarbetare inom organisationen deltagit i 

workshops som resulterat i ett omfattande underlag som sedan arbetsgruppen processat 

vidare. Slutprodukten blev en ansökan på 109 sidor och med förslag på insatser över 2,5 år 

på sammanlagt cirka 5,7 mnkr. Projektet ger oss full kostnadstäckning, ingen 

medfinansiering krävs.   

När projektet har avslutats kommer satsningen att ha träffat all personal inom 

lärandesektionen i någon form och i olika hög grad. Många insatser kommer gynna vår 

förmåga att stärka och utveckla andra områden. Vi kommer även att utbilda ett stort antal 

handledare som kommer att spela en viktig roll i andra utvecklingsinsatser genom det 

kollegiala lärandet som idag är den etablerade modellen för Skolverkets insatser. 

Omsorgssektionen 

Covidläget är lugnt med låga smittal. Närhälsan ställer upp och vaccinerar våra 

sommarvikarier och vi är oerhört nöjda med det samarbete vi har med dem. Samarbetet med 

Tranehälsan är också bra men Närhälsan har ett mycket större antal av våra brukare och har 

tagit ett större ansvar i covidsammanhang gentemot oss. 

Bemanningsläget är aningen bekymmersamt.  Det ser ut att ha löst sig i de flesta 

verksamheterna men vi har i år haft fler sena avhopp än vanligt. Främst gäller 

bemanningsproblematiken delar av hemtjänsten eftersom anställda behöver ha körkort där. 

Mest troligt har detta att göra med att när nu restriktionerna lättar behöver restaurang- och 

besöksnäringen personal och en del lockas över till den delen. Samma bild finns i 

närliggande kommuner, så vi är inte ensamma. Vi vidtar nu extra åtgärder för att lösa det. 

Funktionsnedsättning 

Modulbygget för ny bas gällande servicebostad Solsidan har startat. Hela verksamheten 

beräknas flyttas upp till Lövängen under tidig höst.  

Upphandling 

Upphandling av grönyteskötsel är tilldelad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-06-21 

Månadsuppföljning maj – 2021 

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen 

Bilaga översikt utvecklingsinsatser 

Kostnadsöversikt 
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Åtgärdsplan Tranemo kommun – fastställd till Skolverket 

Tranemo kommun sommarlovsprogram 2021 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall, sektionschef Thomas Åhman, funktionschef Kajsa Montan och 

ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtödsfunktionen 

Status 

Pågående 
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§ 170 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. 

ChrisTina Yngvesson (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 2021-06-10 

Delegeringsbeslut Personal m aj 

Delegeringsbeslut LSS maj 

Delegeringsbeslut FN SoL maj 

Delegeringsbeslut Färdtjänst maj 

Delegeringsbeslut IFO maj 

Delegeringsbeslut ÄO maj 

BAB-beslut maj 

Skolskjuts 1 

Skolskjuts 2 

Skolskjuts 3 

Status 

Pågående 
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§ 171 Delgivningar 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 handlingar; 

- Förändrad processarbetsrutin för Ungdomsjobb 2021 med anledning av att 

Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2021 

- Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2021 för kommun ver 2021-05-19 

- Bilaga A2 Överenskommelse och utbetalningsunderlag 2021 Fördelning av medel 

- Tertialrapport 1 2021 – Sjuhärads samordningsförbund 

Status 

Pågående 
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§ 172 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:17, KS/2021:43, 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 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll OU 2021-05-20 

- Protokoll LU 2021-05-20 

- Protokoll LU 2021-05-26 

- Protokoll BU 2021-05-19 

- Protokoll AU 2021-06-03 

Status 

Pågående 
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§ 173 Nämndprotokoll PN/2021:17, ÖFN/2021:5 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll; 

- Protokoll samverkansnämnd Personal 2021-05-05 

- Protokoll ÖFN 2021-04-27 

Status 

Pågående 
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§ 174 Övriga protokoll TFAB/2021:1, TUAB/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; 

- Protokoll TFAB Samråd 2021-05-10 

- TUAB Konstituerande styrelsesammanträde (per capsulam) 

- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20210601 

Status 

Pågående 
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§ 175 Trevlig Sommar  

Ordförande Anders Brolin (S) önskar kommunstyrelsen en trevlig sommar. 

Vice ordf. Lennart Haglund (C) önskar på kommunstyrelsens vägnar ordförande en trevlig 

sommar. 
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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 


Tid   13:00 – 15:45  


 


Närvarande Beslutande  


Anders Brolin (S), ordf. §§149–161, §§163–175 


Lennart Haglund (C), vice ordf. §§149–162, §§164–169, §§171-175 


Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. §§149-160, §§162-175 


Rosé Torkelsson (S) §§149-159, §§161-175 


Lena Eksberg (S) 


Caroline Bergmann (Mp) 


Per Simonson (Kd) 


Stefan Larsson (V) §§149-159, §§161-175 


Torbjörn Edgren (C) §§149-155, §§157-175 


Cecilia Valbrant (C) §§149-159, §§161-175 


Kathleen Wireklev (M) 


Stephan Bergman (M) §§149–161, §§163–175 


Anna Letth (SD)  


Göran Björk (S), ers. §§160-162 


Bo Haarala (S), ers. §160 


ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. §156, §160, §§162-163, §170  


Icke tjänstgörande ersättare  


Göran Björk (S) §§150-159, §§163-175 


Bo Haarala (S) §§150-159, §§161-175 


Rikard Strömberg (S) §§150-175 


Gunilla Blomgren (L) §§150-175 


ChrisTina Yngvesson (Kd) §§150-155, §§157-159, §161, §§164-169, §§171-175 


 


Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Kajsa Montan, funktionschef  


  Anne Steine, processekreterare 


  Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 


  Thomas Åhman, sektionschef  


  Tobias Edoff, funktionschef  


  Karin Eliasson, folkhälsostrateg §150 


  Manda Schillerås, verksamhetschef §151, §155 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Mikael Järvinen, mark- och exploateringsingenjör §§156-157 


  Ola Rosenqvist, planarkitekt Metria §155 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


   


 


Paragrafer  §149-§175 
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Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Blomgren 


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Anders Brolin (S) §§149–161, §§163–175, Lennart Haglund (C) §162 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 
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ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2021-06-21 


Anslaget under tiden 2021-06-29—2021-07-21 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 
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§ 149 SEKRETESSÄRENDE - Skolskjuts KS/2021:310 
 


(Se separat sekretessprotokoll)  
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§ 150 Handlingsplan suicidprevention 2020-2025 KS/2020:575 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tranemo kommun antar Handlingsplanen för suicidprevention 2020–2025 och åtar 


sig att jobba med de indikatorer som finns för uppföljning av 


suicidpreventionsarbetet. 


 


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 


Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns 


beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med 


handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök 


i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens 


gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 


VästKoms styrelse beslutade den 1 september 2020 att ställa sig bakom förslaget till 


Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025. VästKoms styrelse rekommenderar 


kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 


beslut om handlingsplanen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 


behandlade ärendet den 23 oktober 2020 och rekommenderar kommunerna att ta beslut om 


handlingsplanen. 


Tranemo kommun antar Handlingsplanen för suicidprevention 2020–2025 enligt 


rekommendation från VästKom och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Det 


innebär att kommunen även åtar sig att jobba med de indikatorer som finns för uppföljning 


av suicidpreventionsarbetet. Svaret är inskickat 7 april 2021. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. Det är en del av verksamhetens 


kärnuppdrag. 


Barnkonventionen  


Antagandet av planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på barnrättsperspektivet. 


Indikatorer finns angivna som mäter barns rätt till insatser inom området. 
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Beslutsunderlag 


OU §49, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse, 2020-11-12 


Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland, 2020-11-06 


Handlingsplan för suicidprevention, Indikatorer för uppföljning, Användarmanual, mars 


2020, 2020-11-06 


Protokollsutdrag Borås regionen, § 80 Handlingsplan suicidprevention 2020–2025 (Dnr: 


2020/SKF0178), 2020-10-23 


E-post, Tranemo kommuns svar, 2021-04-07 


Föredragning och debatt 


Funktionschef Tobias Edoff och folkhälsostrateg Karin Eliasson föredrar ärendet och svarar 


på frågor. 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Status  


Avslutad 
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§ 151 Hantering av avgifter till följd av Corona Gislaveds 


kommun/Tranemo kommun KS/2021:292 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tranemo kommun efterskänker inte avgifter för tillsyn av livsmedel- och 


serveringsverksamheterna.  


 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Reservation 


C-gruppen (Lennart Haglund, Cecilia Valbrant, Torbjörn Edgren), M-gruppen (Stephan 


Bergman, Kathleen Wireklev) och Anna Letth (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 


Haglunds (C) yrkande. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen i Tranemo kommun behöver fatta beslut om kommunen ska efterskänka 


tillsynsavgifter för serveringsverksamheterna och för livsmedelsverksamheterna till en 


kostnad motsvarande 215 tkr.  


Ärendet 


Arbetsutskottet i Gislaveds kommun har gett förvaltningen i Gislaved i uppdrag att utreda 


hur en eventuell avgiftsreducering skulle kunna hanteras av Gislaveds kommun och vilka 


ekonomiska konsekvenser detta skulle ha. 


Bakgrunden är den pågående pandemin och hur den påverkar hela samhället som har stor 


inverkan på näringsliv och arbetsmarknad. Olika branscher påverkas på olika sätt och i olika 


avseenden. Hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårt av de restriktioner som 


beslutats för att minska smittspridningen. Statligt stöd har införts för branschen och i 


Gislaved ser man att stöden inte kommit alla näringsidkare till del.  


Ett sätt att underlätta för kommunens hotell- och restaurangföretag skulle kunna vara att 


införa en tillfällig reducering/befrielse under 2021 för tillsynsavgifter.  


Detta är ett beslut som bör, enligt skrivelsen från Gislaved, hanteras av kommunstyrelsen i 


respektive kommun eftersom avgifterna är satta för att finansiera tillsynsverksamheten som 


bygg- och miljönämnden bedriver och finansierar med dessa avgifter. 
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Tranemo kommun har under 2020 erbjudit näringslivet förmånliga och välbehövliga insatser 


genom krispaket till det lokala näringslivet, påskpresent, julgåva och luncher för 


gymnasieelever ute på lokala restauranger med mera. I dagsläget ser inte förvaltningen att 


ytterligare efterskänkningar av avgifter är den rätta vägen att gå då det finns statliga medel 


att tillgå. 


Ekonomisk påverkan 


Efterskänkning av avgifter för tillsyn av livsmedelsverksamheterna och 


serveringsverksamheterna skulle innebära en kostnad på 215 tkr för Tranemo kommun.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte det barnrättsliga perspektivet.  


Beslutsunderlag 


AU §91, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse 2021-04-27 


Tjänsteskrivelse från Gislaved om hantering av avgifter till följd av Corona i Gislaveds och 


Tranemo kommuner 2021-04-21 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge befrielse under 2021 för tillsynsavgifter 


för serveringstillstånd, samt att kompensera bygg- och miljönämnden för bortfallet av 


tillsynsavgifter för serveringstillstånd. Finansieringen ska ske som en coronakostnad. 


Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande. 


Ordförande Anders Brolin (S) och 2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) yrkar bifall till 


allmänna utskottets förslag. 


Beslutsgång 


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


kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 


Omröstning begärs. 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 


Ja-röst för bifall till allmänna utskottets förslag 


Nej-röst för bifall till Haglunds (C) yrkande 
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Omröstningsresultat 


Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsens enligt allmänna utskottets 


förslag. 


 Omröstning 1  


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Lena Eksberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)  X   


Stefan Larsson (V) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Anna Letth (SD)  X  


Anders Brolin (S) X   


Beslutet skickas till 


Kommunstyrelsen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Avslutat 
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§ 152 Hållbarhetsklivet - en hållbar besöksnäring KS/2021:289 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tranemo kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges 


initiativ för en hållbar besöksnäring.  


 


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 


Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade 


initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till 


ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som 


inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. 


Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet 


för att tillsammans med dem och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra 


Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  


Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus 


på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 


Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 


Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval 


som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. De fyra 


principerna är; 


1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 


2. Bra för både boende och besökare 


3. Fler besökare när och där det inte är fullt 


4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter Att ansluta sig till  


Hållbarhetsklivet innebär att: 


• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en 


hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar 


• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som 


är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030 
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• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 


besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt 


möjlighet att ta del av andras initiativ 


• kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till 


några ekonomiska åtaganden  


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


AU §88, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse 2021-04-26 


Beslutet skickas till 


Område Samhällsutveckling  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-06-21 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 13 


 


§ 153 Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 KS/2021:294 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar Besöksnäringsstrategin Boråsregionen Sjuhärad 2025 


Ärendet 


Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 


2021-04-16 att rekommendera medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi 


Boråsregionen Sjuhärad 2025. 


Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad behöver något att samlas kring, en riktning för det 


framtida gemensamma arbetet. Genom att ta till vara, samla och utveckla våra styrkor 


skapas förutsättningar för att skapa en stark besöksdestination med en tydlig profil. Att 


besöka Sjuhärad ska var ett givet val för de som reser och vill resa till Västsverige. För 


Tranemo kommun ger det större möjligheter att locka besökare samt i förlängningen också 


ökad inflyttning.  


Besöksnäringsstrategin är framtagen av ansvariga tjänstepersoner i respektive kommun. 


Djupintervjuer och workshops med representanter från näringslivet, politiker samt 


tjänstepersoner har legat till grund för framtagandet av strategin som bygger på 


identifierade styrkor, utmaningar, förutsättningar och trender. 


Ekonomisk påverkan 


Inom befintlig ram 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


AU §89, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse 2021-04-28 


Protokollsutdrag §20 210416 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 


Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Boråsregionen info@borasregionen.se 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 
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Status  


Avslutat 
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§ 154 Fördelning av de budgeterande extra anslag för föreningsbidrag i 


2021 års budget KS/2021:329 


Kommunstyrelsens beslut 


• Beviljar föreningar som sedan tidigare är berättigade driftbidrag en höjning av 


driftbidraget med 45% under 2021, se bifogat förslag bilaga 1. Bidraget tas från de 


extra anslag som tillsattes i budgeten för 2021. 


• Beviljar hembygdsföreningarna en höjning av ordinarie driftbidrag för sina 


byggnader med 45% under 2021. Se bifogat förslag bilaga 2. Bidraget tas från de extra 


anslag som tillsattes i budgeten för 2021. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Föreningslivet har lidit och lider förluster i olika omfattning på grund av uteblivna intäkter 


för aktiviteter, verksamhet och publik som inte kunnat genomföras till följd av de 


restriktioner som pandemin har medfört. Föreslagna åtgärder innebär att föreningarna ges 


en möjlighet att hantera sina lokalkostnader och sin verksamhet i år och även med syfta att 


kunna utvecklas och överleva framöver.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning av de budgeterande 800 


tkr i extra anslag som avsatts för föreningsbidrag 2021. Förvaltningen har inhämtat 


information om föreningarnas situation genom samtal, tidigare ansökningar om 


förlustbidrag, vi har delvis kunnat ta del av föreningarnas ekonomiska redovisningar, dock 


inte alla eftersom vissa inte har kunnat ha årsmöten på grund av pandemin. (Alla föreningar 


har inte möjlighet/kunskap att köra digitala årsmöten.) Föreningarna har lidit ekonomiska 


förluster i olika utsträckning men föreningar med egna lokaler har fasta kostnader som de 


måste täcka och det har förvaltningen tagit fasta på i förslaget till fördelning. 


Ekonomisk påverkan 


Fullmäktige tillsatte ett extra anslag på 800 000 kr som en engångsåtgärd för att mildra 


pandemins effekter på föreningslivet. Förslaget innebär en fördelning av anslaget på 


sammanlagt 788 450 kr.  
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Barnkonventionen  


Förslaget innebär att föreningar med barn och ungdomsverksamhet ges ökat stöd för att 


mildra de effekter som pandemin och restriktionerna har på deras ekonomi och verksamhet. 


Beslutsunderlag 


AU §85, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse 2021-03-30 


Bilaga 1 Driftbidrag Anläggningar och samlingslokaler 2021 extrastöd 


Bilaga 2 Driftbidrag Hembygdsföreningar 2021 Extra stöd 


KS_2020_592-KLN §5 Ansökan om förlustbidrag covid 2020 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtödsfunktionen 


Samhällssektionen som skickar ut beslut till berörda föreningar 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 155 Detaljplan GRIMSLUND 2:77 M FL (NEXANS SWEDEN AB) I 


GRIMSÅS KS/2018:612 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar rubricerad detaljplan 


 


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 


Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§  


Ärendet 


Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en utökad byggrätt och 


byggnadshöjd inom planområdet för att befintlig industriverksamhet (J) ska kunna 


expandera och utvecklas. 


Metria har på uppdrag av Tranemo kommun tagit fram detaljplanen för Grimsås-IKO 


Grimslund 2:12 mfl. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning och nästa steg är 


antagande. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan, Nexans bekostar planen. 


Barnkonventionen  


Detaljplanen påverkar inte ärendet ur ett barnrättsligt perspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §90, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse 2021-04-22 


Antagandekarta Grimslund 


Antagande granskningsutlåtande Grimslund 


Antagande planbeskrivning Grimslund 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås och planarkitekt Ola Rosenqvist föredrar ärendet och 


svarar på frågor. 
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Uppgift om hur beslutet kan överklagas 


Planen kan överklagas tre veckor efter att Kommunfullmäktiges protokoll har justerats.  


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Planenheten i Gislaved 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 156 Parkeringsplatser inom kvartersmark på Tranemo Park 


KS/2021:200 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avstår byggrätt på fastigheten Gudarp 12:6 (hus 5) om ca 3 200kvm BTA. 


Exploatörerna ska köpa arealen 1 398 kvm för 656 000 kr. 


• Exploatören ska anlägga parkeringsplatser inom kvartersmark med rymliga 


parkeringar, plats för gångstråk, grönska, och ytor för lek och vistelse.  


• Intäktsbortfallet för kommunen på -304 000kr ska ställas i relation till frigörande 


av ytor och flexibel markanvändning. 


 


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 


Torbjörn Edgren (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 


ChrisTina Yngvesson (Kd) ersätter. 


Sammanfattning av ärendet 


Ur planbeskrivningen kan man utläsa följande; ”Ett effektivt markutnyttjande i detta centrala 


läge förutsätter att bostadsparkering sker i källarplan”. Denna förutsättning har inte blivit en 


realitet. Det finns för kommunen som markägare och kravställare olika möjligheter att lösa 


parkeringsfrågan inom Tranemo Park. Ett huvudsyfte med kommunalt markinnehav och 


markförvärv är att ge kommunen som fastighetsägare möjlighet att tillgodogöra sig den 


värdestegring som blir resultatet av att kommunen upprättar och antar detaljplan som ger 


byggrätter åt dem som kommunen avser ingå avtal med oavsett om det avser överlåtelse av 


mark för bostäder, industrimark, parkeringsplatser m.m. 


Ärendet 


Utdrag ur planbeskrivningen: ”Bostadskvarteret ges en samlad utformning. Planförslaget innebär 


att byggnadshöjden kan variera mellan fem och sju våningar med den lägre byggnadshöjden mot 


Tranemosjön. Bebyggelsen placeras nära Järnvägsleden dels för att knyta samman den nya 


centrumdelen med den gamla, dels för att förstärka Järnvägsledens karaktär av stadsgata. Genom 


kvarteret i Byns vägs förlängning skapas genomsikt mot Tranemosjön. Ett effektivt markutnyttjande i 


detta centrala läge förutsätter att bostadsparkeringen sker i källarplan”. 
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Förvaltningen har tittat på flera olika alternativ för att komma till rätta med det problem som 


har uppstått; 


1. Tranemo kommun avstår byggrätt på fastigheten Gudarp 12:6 (hus nr 5) om ca 3 200 


BTA (bruttoarea) till förmån för parkeringsplatser inom kvartersmark. Uppskattat 


intäktsbortfall byggrätt om ca -1 085 000 kr.  


2. Tranemo kommun står fast vid att antagen byggrätt enligt gällande detaljplan ska 


nyttjas fullt ut (hus nr 5 skall byggas) och att parkeringsplatser ska anordnas inom 


kvartersmark. Uppskattade intäkter om ca 1 085 000 kr vid exploatering, del av 


fastigheten Gudarp 12:6. Det blir kvartersmark med trånga parkeringar minimalt 


med plats för gångstråk och grönska, ingen plats för uteplatser och gemensamma 


ytor för lek och vistelse, parkeringsplatser nära Centralen. Förslaget reducerar också 


siktlinjer mot Tranemosjön. Sannolikt är att parkeringsplatser för Brf Sjösidan inte 


kan anordnas på kvartersmark inom Tranemo Park. Byggrätten för hus nr 5 hade 


varit möjlig att nyttja om viss del av bebyggelsen uppförts med parkeringsplatser i 


källarplan (garage). Detta hade dock in sin tur medfört höga byggkostnader med 


direkt påverkan på priset för bostadsrätter och hyran/kvm för hyresrätter i området.  


3. Tranemo kommun avstår byggrätt på fastigheten Gudarp 12:6 (hus nr 5) om ca 3 200 


kvm BTA genom kravställa om att exploatörerna ska köpa arealen om 1 398 kvm för 


en summa av 656 000 kr och förbinda sig att anlägga parkeringsplatser inom 


kvartersmark med rymliga parkeringar med plats för gångstråk och grönska, plats 


för uteplatser och gemensamma ytor för lek och vistelse. Förslaget ger också en 


utökning av siktlinjer mot Tranemosjön. Kommunen gör ett intäktsbortfall om ca -


304 000 kr, vilket ska ställa i relation till frigörande av ytor för annat värdehöjande 


ändamål och ger en mer flexibel markanvändning.  


Av dessa förslag förordar förvaltningen alltså alternativ nummer 3. 


 


Prissättning 


Priset om 300 kr/kvm/BTA för byggrätt är sedan tidigare beslutad av KS (KS/2015:152). En 


auktoriserad värdering från februari 2020 för bland annat Mejeribacken visar dock att 


marknadsvärdet för byggrätter inom Tranemo tätort bör ligga på en nivå om 700 kr/kvm 


BTA för bostadsrätter och 600 kr/kvm BTA för hyresrätter.  


Parkering 


När en exploatör avser att exploatera ett område så krävs oftast att exploatören löser 


parkering för att få exploatera ett område. Detta kan ske antingen genom parkeringsköp eller 


tillköp av mark alternativt byggnation av underjordiskt garage. Om marktillköp, se mer 


nedan.  
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Exploatörer 


Erik Larsson Bygg AB har tilldelats option genom avtal om markanvisning på fastigheterna  


Gudarp 12:5 (hus nr 6)  och del av Gudarp 12:6 (hus nr 2). Fastigheten Gudarp 12:6 är 


föremål för en kommande avstyckning. Kettil Fastigheter har tilldelats option genom avtal 


om markanvisning, fastigheten på fastigheten Gudarp 12:7 (hus nr 3–4). Se bifogat underlag.  


Under exploatörernas planerings- och bygglov- och samrådsprocess med bygg- och miljö i 


Gislaved har det visat sig att vid uppförandet av hus nr 2, 3, 4 och 6, att det inte är möjligt att 


lösa samtliga parkeringsplatser inom kvartersmark om kommunen avser att låta sälja del av 


fastigheten Gudarp 12:6 till exploatör för att låta uppföra hus nr 5.   


I respektive avtal om markanvisning med Erik Larsson Bygg AB och Kettil Fastigheter AB, 


punkten 9.1 anges att ”parkering ska lösas inom kvartersmarken och anordnas utifrån kommunens 


parkeringsnorm för flerbostadshus, boende 0,8 och besök 0,2 = 1”.  


Fastigheten Gudarp 12:6 har en area om totalt ca 2 796 kvm. Efter avstyckning får vi en 


preliminär area om ca 1 398 kvm för respektive hus nr 2 och hus nr 5. Den totala bruttoarean 


(BTA) för Gudarp 12:6 är 5 700 kvm BTA. Om vi beräknar att Erik Larsson Bygg AB för hus 


nr 2 nyttjar ca 2 500 kvm BTA återstår ca 3 200 kvm BTA i byggrätt för hus nr 5.  


Om kommunen vidhåller att del av fastigheten Gudarp 12:6 efter avstyckning ska överlåtas 


och uppföras med byggrätt (hus nr 5) innebär det bland annat enligt exploatörerna att det 


blir trånga parkeringar, mindre utrymme för uteplatser och grönska och inget utrymme för 


gemensamma ytor för lek och utevistelse, parkeringsplatser i nära anslutning till Centralen 


m.m. 


Om kommunen däremot avstår från att exploatera del av fastigheten Gudarp 12:6 (hus nr 5) 


efter en eventuell avstyckning innebär det bland annat enligt exploatörerna att det blir 


rymliga parkeringar med plats för gångstråk och grönska, plats för uteplatser och 


gemensamma ytor för lek och vistelse.  


Brf Sjösidan nyttjar i dagsläget temporärt allmän platsmark i anslutning till deras fastighet 


för parkeringsändamål, detta eftersom kommunen bland annat flyttat fjärrvärmeledningen  


och återställt den tidigare upplåtna ytan för parkeringsplatser för ändamål enligt gällande 


detaljplan. Om hus nr 5 skulle byggas kommer det sannolikt inte att bli möjligt att lösa 


parkeringsplatser för Brf Sjösidan på kvartersmark inom Tranemo Park.  


Tillköp av mark 


Marktillköp för parkering jämförs oftast med de s.k. ”tomtbildningsfallen”, med det menas 


att all mark som krävs för att bebygga en fastighet är lika mycket värd, dvs enligt 


”genomsnittsvärdeprincipen”. Det innebär att man får betala lika mycket för marken som 


blir parkering som för marken som exploateras med bostäder.  
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Exemplifiering enligt följande:  


Arealen på fastigheten Gudarp 12:6 är 2 796 kvm och byggrätten är 5 700 kvm BTA. 


Fastigheten som ska bildas genom avstyckning från Gudarp 12:6 kommer att få en areal om 


ca 1 398 kvm och en byggrätt om ca 3 200 kvm BTA. Värdet i kr/kvm BTA är 300 kr enligt 


tidigare beslut fattat i KS. Vi får ett totaltmarknadsvärde om; 300 kr/kvm BTA x 3 200 kvm 


BTA = 960 000 kr. Genomsnittsvärdet blir; 960 000 kr/1 398 kvm = 686 kr/kvm TA (tomtarea). 


Generellt är det så att byggrätt för parkering oftast understiger ca 40 % av värdet av byggrätt 


för bostäder, i detta fallet resulterar det i ett värde om  


686 kr/kvm x 40 % = 412 kr/kvm. Vi får ett värde om 412 kr/kvm x 1 398 kvm = ca  576 000 kr.  


Ekonomisk påverkan 


Om kommunen avstår från att överlåta byggrätt om ca 3 200 kvm BTA innebär det ett 


ekonomiskt bortfall om ca - 960 000 kr (3 200 kvm BTA x 300 kr/BTA).  


Uppskattad summa intäktsbortfall byggrätt – 960 000 kr 


Kategori  *Belopp 


Byggrätt BTA  960 000 kr 


Summa  960 000 kr 


 


*Beloppet är preliminärt 


Om kommunen ställer som krav att all parkering ska lösas inom kvartersmark men avstår 


byggrätten om 3 200 kvm BTA på arealen om 1 398 kvm men kravställer om att exploatören 


ska lösa in arealen om 1 398 kvm som värde av byggrätt för parkering inom kvartersmark för 


en summa om 412 kr/kvm x 1 398 + 80 000 kr (planavgift som säkerställer byggrätten) = 656 


000 kr exklusive övriga avgifter. Detta ger kommunen ett intäktsbortfall på ca – 304 000 kr. 


Intäktsbortfallet bör ställas i relation till andra värdehöjande faktorer, den yta som skapas 


med rymliga parkeringar, med plats för gångstråk och grönska samt plats för uteplatser och 


gemensamma ytor för lek och vistelse samt en utökning av siktlinjer mot Tranemosjön.   


 


Intäktsbortfallet om ca – 304 000 kr kommer att belasta investeringsbudgeten för 


markförvärv. Belastning bör ske det år bindande avtal om överlåtelse av fastighet tecknas 


mellan parterna.   


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 


AU §86, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse 2021-03-22 


Bilaga: Parkeringsplatser KS.2021.200 


Föredragning och debatt 


Mark- och exploateringsingenjör Mikael Järvinen föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 157 Mejeribacken – Exploatering och utveckling KS/2021:314 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tecknar avtal om exploatering och utveckling av Mejeribacken med RE Equity Fond, 


avtalstid om 1 år (12 månader).  


 


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 


RE Equity Fond är ett företag med mångårig erfarenhet från fondförvaltning, finansiering 


och fastighetsutveckling samt förvaltning. Fokus är främst på utveckling och långsiktigt 


ägande av olika typer av samhällsfastigheter, vård och bostäder. Arbetet är inriktat på 


hållbara modeller som har positiv påverkan på miljön. Framtagande av skisser m.m. sker i 


nära samråd med kommunen för att säkerställa att rätt produkt passar in 


gestaltningsmässigt och för att den lokala marknadens krav. Fasen är mycket viktigt innan 


inträdet i detaljprojektering. Slutprodukten ska bidra till social hållbarhet och skapa 


trivsamma bostäder som bidrar till socialt välbefinnande.  


Bolaget har visat seriöst och välmenat intresse i diskussioner och återkoppling till 


förvaltning om att gå vidare och mer fördjupa arbetet med att undersöka exploatering och 


utveckling av Mejeribacken. Förvaltningen genom mark- och exploatering ser positiv på 


detta ur kommunen och samhällets perspektiv och vill gå vidare med att teckna avtal om 


markanvisning, med avtalstid om 1 år (12 månader). Se bifogat förslag på gestaltning av 


Mejeribacken.  


Ekonomisk påverkan 


Vid försäljning av marken baseras köpeskillingen på den maximala byggrätt om 6 000 kvm 


BTA som är tillåten enligt plan. I dagsläget är det svårt att redogöra för ekonomisk påverkan, 


priset för byggrätter beroende av upplåtelseform m.m. varierar från 500 – 1 000 kr/kvm BTA 


i aktuellt område.  


 


Köpeskilling enligt ovan ska revideras i förhållande till den faktiska byggrätt som ansökan 


om bygglov för bebyggelse fastställs av Tranemo kommuns bygglovsenhet. För det fall 


bygglovsenheten medger en högre byggrätt än som följer av detaljplanen, ska köpeskilling 


enligt ovan beräknas utifrån denna högre byggrätt. Motsvarande ska gälla i det fall det fråga 


är om en lägre byggrätt. 
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Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §95, 2021-06-03 


Tjänsteskrivelse 2021-05-07 


RE Equity Fond – Förslag på gestaltning  


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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§ 158 Remiss Regional avfallsplan 2021-2030 KS/2021:69 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner remissvar för regional avfallsplan 2021-2030 


 


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 


Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 


Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan. Regional 


avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021-2030 har arbetats fram 


under framförallt 2020. 


Den regionala avfallsplanen har varit ute på remiss under början av 2021. 


Ekonomisk påverkan 


Remissvaret bedöms inte ge någon ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet bedöms inte ge någon påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §97, 2021-06-03 


Tjänsteskrivelse 2021-05-07 


Remissvar Regional avfallsplan 2021-2030 


Följebrev remiss Regional avfallsplan-kommunerna 


Avfallsplan Boråsregionen remissförslag 


Bilaga ansvarig för målen Tranemo kommun 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Svaret skickas in i wordformat (döpt med er organisations namn samt ”Regional 


Avfallsplan”) till info@borasregionen.se. Ange ”Regional Avfallsplan” och er organisations 


namn i ämnesraden. 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Remissvar Regional avfallsplan 2021–2030 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 159 Riktlinjer för inköps- och beställarorganisation KS/2021:326 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner riktlinje för inköps- och beställarorganisation.  


 


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 


Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 129 Budget 2021–2023, att avtalstroheten per 


sektion ska öka. Inköps- och beställarorganisationen syftar till att verka för att beställningar 


som sker i Tranemo kommun görs på befintliga ramavtal vilket stärker avtalstroheten. 


Styrdokumentet syftar till att tydliggöra befogenheter samt rätt- och skyldigheter en 


beställare inom Tranemo kommun har.   


Beställare i Tranemo kommun har rätt att göra inköp och skyldighet att göra det på korrekt 


sätt. Kommunen har ett antal behöriga beställare per sektion som ansvarar för att utföra 


inköp till verksamheten från kommunens avtal samt direktupphandlingar i enlighet med 


beslutad direktupphandlingspolicy.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Beslutsunderlag 


AU §94, 2021-06-03 


Tjänsteskrivelse 2021-05-11 


Styrdokument inköps- och beställarorganisation 


Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Författningssamlingen 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 160 Stiftelser, fonder 2021. Skolans Samfond KS/2021:242 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fördelar medel ur fonden i enlighet med fondens kriterier utifrån inkomna 


ansökningar till utvalda elever i årskurs 9, Tranängskolan, 500 kr/elev och för elever i 


årskurs 6, Limmaredskolan och Länghemskolan, 200 kr /elev. 


• Fördelar medel ur fonden i enligt med fondens kriterier utifrån inkomna 


ansökningar, Tranängskolan F-6, Grimsåsskolan och Dalstorpskolan, 1 000 kr/skola. 


 
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 


Rosé Torkelsson (S), Cecilia Valbrant (C) och Stefan Larsson (V) anmäler jäv och deltar 


därmed inte i handläggningen från ärendet. Bo Haarala (S), ChrisTina Yngvesson (Kd) och 


Göran Björk (S) ersätter.  


Ärendet 


Enligt stadgarna för Skolans Samfond skall fondens medel användas till förmån för elever 


från kommunen i grundskola, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat 


goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som 


ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller 


åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studie eller för 


studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell 


verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av 


material m.m. 


Eleverna har valts ut av en stipendiekommitté bestående av representanter för lärarkåren 


och övrig personal vid respektive skola. De har visat god ambition, god flit och bra 


studieresultat. De har varit goda kamrater och visat gott omdöme. De har också genom sitt 


trevliga och ärliga uppförande bidragit till en god stämning i klassen och i arbetslaget. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Artikel 13 Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med 


respekt för andra personers rättigheter. 
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Beslutsunderlag 


LU §36, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse 2021-04-12 


Stipendiekommittéernas förslag från: 


Dalstorpskolan F-6 


Grimsåsskolan F-6 


Länghemskolan F-6 


Limmaredskolan F-6 


Tranängskolan F-6 


Tranängskolan 7–9 


Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, KS 2020:50 § 63 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Lärandeutskottet  


Status  


Avslutat 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-06-21 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 32 


 


§ 161 Årsredovisning 2020, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2021:239 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2020. 


• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  


• Godkänner återbetalning om 5 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, varav 


8 341 kronor till Tranemo kommun. 


 


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 


2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i 


handläggningen av ärendet. Göran Björk (S) ersätter. 


Ärendet 


Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 


medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 40 medlemskommuner.  


Resultatet för år 2020 uppgick till 3,4 mnkr vilket är en försämring från föregående års 


resultat på 5,8 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat från föregående år som en följd av 


pandemin då efterfrågan på tolk varit begränsat.  


Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 


varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med de direktionens mål.  


Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 


självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 


kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 27 mnkr, 


något som uppnåtts både 2019 och 2020. Under 2021 kan en återbetalning på 5 mnkr ske till 


medlemskommunerna, som baseras på hur stor andel som köpts av respektive kommuner 


under år 2019 och 2020. Tranemo kommun kommer erhålla 8 341 kronor.  


Ekonomisk påverkan 


Tranemo kommun kommer erhålla en återbetalning om 8 341 kronor.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  
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Beslutsunderlag 


AU §99, 2021-06-03 


Tjänsteskrivelse 2021-05-11 


Revisionsberättelse 2020 


Årsredovisning 2020 


Protokollsutdrag 


Bilaga till revisionsberättelse, PwC 


Tabell med utbetalningssummor Tolkförmedling Väst 


Tjänsteutlåtande återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Tolkförmedling Väst 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-06-21 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 34 


 


§ 162 Årsredovisning 2020 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 


SÄRF KS/2021:297 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2020. 


• Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.  


 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Ordförande Anders Brolin (S) och Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar därmed inte 


i handläggningen av ärendet. Göran Björk (S) och ChrisTina Yngvesson (Kd) ersätter. 


Ärendet 


SÄRF är ett kommunalförbund som för medlemskommunernas räkning ansvarar för 


förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och beredskap 


genom att bereda människors liv, hälsa, egendom samt miljö, ett tillfredsställande och 


likvärdigt skydd mot olyckor.  Kommunalförbundet består av kommunerna Borås, 


Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.  


Förbundet finanserias till största del av skattemedel och under 2020 var medlemsbidraget 


170,2 Mnkr vilket innebar en höjning på 3% från 2019. Bidragsfinansiering av verksamheten 


uppgår till 90,7% och kostnaden per invånare inom förbundet var under 2020 828kr.  


Årets resultat uppgick till 5,7 mnkr, trots ett budgeterat utfall om -2,3 mnkr. Den största 


budgetavvikelsen avser pensionskostnaden på totalt +6,1 Mnkr men även lägre kostnader för 


avskrivningar och personal bidrar till ett högre resultat än budget. SÄRF investerade 2,7 


mnkr under 2020 varav främst på fordonsflottan.  


Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 


synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräckligt.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  
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Beslutsunderlag 


AU §98, 2021-06-03 


Tjänsteskrivelse 2021-05-10 


Revisionsberättelse 2020 SÄRF årsredovisning 2020 


Rapport Revisorernas granskning av SÄRF årsredovisning 2020 


§ 14 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2020 SÄRF 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 163 Årsredovisning 2020, Sjuhärads kommunalförbund, 


Boråsregionen KS/2021:279 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning för år 2020. 


• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  


 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


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


av ärendet. ChrisTina Yngvesson (Kd) ersätter. 


Ärendet 


Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 


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


Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda och Varbergs. Förbundet bedriver bland annat verksamhet 


inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att främja samverkan 


mellan medlemskommunerna.  


Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget. Årets resultat är 


973 tkr högre än för år 2019. Den största avvikelsen finns hos förbundskansliet som redovisar 


ett överskott om 1 221 tkr som är hänförligt till minskade personalkostnader och ökade 


intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center redovisar ett underskott och det 


beror på det minskade bidraget från Skolverket, investering i en astronomiutställning samt 


minskade intäkter till följd av pandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de 


minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och 


alternativ finansiering. 


Revisorerna anser att resultatet i årsredovisningen i huvudsak bedöms vara förenligt med de 


mål som Direktionen har beslutat om. Revisorerna bedömer också att den interna kontrollen 


är tillräcklig men bör utvecklas genom att samtliga kontrollmoment genomförs. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-06-21 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 37 


 


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Beslutsunderlag 


AU §100, 2021-06-03 


Tjänsteskrivelse 2021-05-11 


Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2020 


Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund 2020 signerat 


Årsredovisning 2020 inkl bilagor – slutversion 


Protokollsutdrag § 8 210212 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads 


kommunalförbund 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 164 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. På lärandeutskottet i januari redovisades inga anmälningar.  


I tabellen nedan redovisas de 2 anmälningar som inkommit sedan förra utskottsmötet. 


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


diskrimineringsgrunder kan övergå antalet anmälda kränkningar pga att flera typer kan 


förekomma i samma fall.  


Tabell 1. Anmälda kränkningar 2021-04-13—2021-05-11 


Skolform  Utsatt 


barn/ 


elev 


 Inblandade  Typ av 


kränkning 


 Diskriminerings


-grund 


 


förskola  pojke 1 barn/elev 2 fysisk 1 nej 2 


fritidshem  flicka 1 personal  psykisk  ja  
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grundskola 


f-6 


2   annan 


vuxen 


 muntlig 1   


grundskola 


7-9 


     skriftlig    


gymnasium 


 


         


vuxen-


utbildningen  


         


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-04-13—2021-05-11 


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 §39, 2021-05-20 


Tjänsteskrivelse 2021-05-11 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 
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Status  


Avslutat 
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§ 165 Domar till kommunstyrelsen 2021 KS/2021:14, KS/2020:631 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Följande domar delges kommunstyrelsen; 


- Beslut Dom Förvaltningsrätten Jönköping 


Dom 2021-05-25 


Mål nr 113-21 


- Beslut Dom Förvaltningsrätten Jönköping 


Dom 2021-05-11 


Mål nr 1791-21 


Status 


Pågående 
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§ 166 Valärende - ersättare i budgetutskottet efter Wajdi-Louis Azouri 


(SD) KS/2021:318 


Kommunstyrelsens beslut 


• Utser Anna Letth (SD) 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 


2021-05-31 beslutade kommunstyrelsen att entlediga Jan Hagberg (SD) från sitt uppdrag som 


ledamot i budgetutskottet samt utse Wajdi-Louis Azouri (SD) till ny ledamot. 


Wajdi-Louis Azouri (SD) var tidigare ersättare i budgetutskottet, kommunstyrelsen behöver 


nu välja en ny ersättare till budgetutskottet.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse Jan Hagberg 


KS §140, 2021-05-31 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Anna Letth (SD) föreslår kommunstyrelsen att utse Anna Letth (SD) till ny ersättare i 


budgetutskottet. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Letths (SD) förslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Medborgarservice- och processtöd 


HR-funktionen 


Status 


Avslutat 
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§ 167 Valärende - avsägelse Erene Bertilsson  (KD) som ledamot i 


omsorgsutskottet KS/2021:374 


Kommunstyrelsens beslut 


• Entledigar Erene Bertilsson (Kd) från sitt uppdrag som ledamot och 2e vice 


ordförande i omsorgsutskottet. 


• Entledigar Erene Bertilsson (Kd) från sitt uppdrag som ersättare i budgetutskottet. 


• Utser Gunilla Blomgren (L) till ny ledamot och 2e vice ordförande i omsorgsutskottet. 


• Utser ChrisTina Yngvesson (Kd) till ny ersättare i budgetutskottet. 


• Återkommer med förslag på ny ersättare till omsorgsutskottet vid kommunstyrelsens 


nästkommande sammanträde. 


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 


Erene Bertilsson (Kd) har 2021-06-07 inkommit med en skrivelse där hon begär att bli 


entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot och 2e vice 


ordförande i omsorgsutskottet.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse från Erene Bertilsson  


Förslag till beslut på sammanträdet 


2e vice ordförande Eva-Karin Haglund föreslår att utse Gunilla Blomgren (L) till ny ledamot 


och 2e vice ordförande i omsorgsutskottet. 


Per Simonson (Kd) föreslår att utse ChrisTina Yngvesson (Kd) till ny ersättare i 


budgetutskottet. 


Per Simonson ber om att få återkomma med förslag på ersättare till omsorgsutskottet vid 


nästkommande sammanträde. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Haglunds (S) förslag. Förslaget 


bifalles. 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Simonsons (Kd) förslag. 


Förslagen bifalles. 
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Beslutet skickas till 


Hemsidan 


Medborgarservice- och processtöd 


Status 


Pågående 
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§ 168 Initiativärende - samtalsledare till arbetsgruppen för fördjupning 


om kunskap inom skolformerna 


 KS/2021:407 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar initiativärendet.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Samtliga partier representerade i kommunstyrelsen har inkommit med ett initiativärende 


som lyder;  


Representanter för de politiska partierna har beslutat att starta en arbetsgrupp för att 


fördjupa kunskapen om de skolformer som kommunen är ansvarig för. Vi behöver lära mer 


om skolans ekonomi och kvalité samt sätta en bild av skolan i vår kommun i relation till 


omvärlden. Samtliga politiska partier kommer inbjudas att delta med 1-2 representanter. 


Arbetet beräknas utföras under hösten 2021. Partiernas ledamöter deltar utan att arvode 


utgår. Resultatet kommer rapporteras till kommunstyrelsen på lämpligt sätt. För att 


genomföra arbetet krävs en utomstående samtalsledare som även dokumenterar vad man 


kommer fram till. Det sker lämpligen genom att en person med lämplig kompetens 


timanställs för uppdraget. Kostnaden beräknas till ca 45 000 kr. Då finansiering inte finns 


inom budget hemställer vi om att kommunstyrelsen anvisar 45 000 kr för ändamålet, och att 


finansiering sker genom att ianspråkta motsvarande summa från kommunstyrelsens anslag 


för oförutsedda kostnader i 2021 års budget. 


Beslutsunderlag 


Initiativärende om samtalsledare 


Föredragning och debatt 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt förslaget. Förslaget bifalles. 
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Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen 


Stratsys 


Status 


Avslutat 
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§ 169 Information från förvaltningen KS/2021:48 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information.  


• Godkänner ombudgeteringar och omprioriteringar inom investeringsbudgeten. 


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  


Solbacken 


Den 3 juni beslutade Allmänna utskottet att tilldela ”Upphandling av om-, till-, och 


nybyggnation av vård- och omsorgsboende, förskolor, skolor, och idrottshallar med 


strategisk partnering som arbetsform” till företaget Bygg Dialog AB. Den 15 juni hade 


avtalsspärren löpt ut och inga överklaganden hade inkommit, varpå kommunen tecknade 


avtal med Bygg Dialog AB. 


I enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen har kommunen nu gått ut med 


upphandling för rivning av Solbacken och räknar med att tilldelning ska ske efter sommaren. 


Själva rivningen förväntas ta fyra månader. Parallellt med detta pågår arbetet med nya 


Solbacken, samt med Björkhagens förskola i Dalstorp. 


Det fortsatta arbetet kommer att redovisas i kommunstyrelsen under punkten ”information 


till KS” samt i enlighet med det regelverk för investeringar, den så kallade ”grindmodell” 


som kommunstyrelsen har antagit. 


Fastighet 


Grimsås skola 


Den gamla delen, hus A, är riven och uppbyggnad av en ny entré pågår. 


Förskola Dalstorp 


Evakuering av barnen på Björkhagens förskola kommer att ske till hus E på Hjälmå vård- 


och omsorgsboende. Förskolebarnen kommer att börja sin inskolning på Hjälmå vecka 32. 


Västergården 


Ombyggnationen av Västergården är färdig och verksamheten tog över lokalerna den 17:e 


juni. 
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Skog och park 


Skog och park kommer få hjälp av feriearbetande ungdomar i sommar med att plocka upp 


ris efter utförda tätortsnära gallringar, till exempel utmed promenadstråket Tranemosjön 


runt. 


Infrastruktur 


Projektledartjänsten infrastruktur (fiber) kommer att hållas vakant tillsvidare. Det kan till 


viss del få effekter avseende implementeringen av bredbandsstrategin.   


Övergivna bilvrak 


Arbetet fortgår och vi har fått in positiva samtal från kommuninvånarna om att det känner 


trygghet när dessa bilar tas bort. Med nyrekryterad enhetschef är på plats kommer arbetet bli 


ännu bättre.  


Tranemo Park 


Asfalteringen är klar och alla parkeringsfickor är målade. Arbetet uppskattades starkt i 


samband med avslutningen förra veckan.  


Hastighetsdämpande åtgärder 


Vi får dagligen in samtal om höga hastigheter på våra vägar och gator. För att få bukt med 


problemet kommer information publiceras på hemsidan imorgon. Där uppmanar vi 


kommuninvånarna om vikten av att hålla hastigheten och visa hänsyn i trafiken. 


VA-plan 


Handlingsplan med åtgärder för att uppnå en trygg, säker och klimatanpassad VA-


försörjning i Tranemo kommun är i slutfasen. En åtgärdslista har upprättats på hur vi tänker 


kring VA-planen i kommunen. Underlag till bedömningsmodell för VA-utbyggnad är 


genomförd samt utdrag från ÖP 2009 och Bevarande/utvecklingsplan Torpa/Hofsnäs är 


under utredning. 


Fritid/kultur/bibliotek 


Sommarlovsprogram 


Sommarlovsprogrammet för barn och unga är igång och finns med som bilaga. 


Bibliotek 


Biblioteket har under sommaren tre perioder med ferieungdomar som bland annat kommer 


hålla i aktiviteter utomhus.   


Kultur 


Konstsommaren är igång med fler uppmärksammade projekt i samverkan med föreningsliv, 


näringsliv, Leader 7härad och kulturarbetare, exempel är Tur & Retur-konst utmed 
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cykelbanan mellan Limmared och Tranemo, sommarmusikanter, ljudverket Origin av konstnären 


Ann-Louise Liljedahl som spelar på Glasets hus i Limmared.  


Sommaravsnittet för UngPoddTranemo är klart och publicerat på olika podcasttjänster.  


Tranemo kommun kommer att ha en kommunpoet från september och under ett år. 


Kulturverksamheten har fått medel för detta unika projekt från Kulturbryggan.  


Samhällsutveckling 
Marknadsföring av villatomter och industritomter fortsätter och fler intressenter för 


byggnation av bostäder och företag hör av sig. 


Inventering av ödehus är igång, det har inkommit bra inspel från allmänhet och från 


förvaltningen.  


Detaljplanearbetet löper på och i dagsläget är åtta detaljplaner i pipen.  


Just nu pågår revidering inför granskningsförfarandet avseende fördjupad översiktsplan 


Länghem.  


Byggloven har ökat med 30 procent i Tranemo och ligger högt jämfört med andra kommuner 


med liknande invånarantal. 


En enkät för hur vi vill utveckla Tranemo kommun ligger ute på hemsidan. Politiker, företag, 


föreningar och invånare kan svara på enkäten med syfte att ge förvaltningen ett bra underlag 


till översiktsplanen. I övrigt fortgår arbetet med översiktsplanen där avstämningsmöten med 


förvaltning, politik och medborgare är igång.  


Lärandesektionen 


Lärandesektionen har fått ja från Skolverket på alla delar inom vår ansökan Nyanländas 


Lärande. Insatsen kommer att rulla igång under nästa läsår. Kring årsskiftet valde vi att 


tacka ja till Skolverkets satsning med samlingsnamnet Nyanländas Lärande vilket bland 


annat innebär kompetenshöjande insatser inom interkulturellt förhållningssätt, 


modersmålsstöd, modersmålsundervisning, studiehandledning, svenska som andraspråk, 


språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som gynnar alla våra barn och elever då vi ser att 


läsförståelsen minskar.  


I våra verksamheter har vi med viss variation 30 till 40 procent barn/elever med annat 


modersmål än svenska. Detta är en stor och viktig målgrupp för oss för att vi ska lyckas med 


att få alla genom grundskola och gymnasieskola med ett gott resultat. Satsningen sträcker sig 


över tre år.  


Under första halvåret har sektionen arbetet med en nulägesanalys och en åtgärdsplan med 


förslag på kompetenshöjande insatser under resterande perioden på 2,5 år. Arbetet har 
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genomförts av en arbetsgrupp med representation från alla våra verksamhetsformer inom 


lärandesektionen. Dessutom har ett 70-tal medarbetare inom organisationen deltagit i 


workshops som resulterat i ett omfattande underlag som sedan arbetsgruppen processat 


vidare. Slutprodukten blev en ansökan på 109 sidor och med förslag på insatser över 2,5 år 


på sammanlagt cirka 5,7 mnkr. Projektet ger oss full kostnadstäckning, ingen 


medfinansiering krävs.   


När projektet har avslutats kommer satsningen att ha träffat all personal inom 


lärandesektionen i någon form och i olika hög grad. Många insatser kommer gynna vår 


förmåga att stärka och utveckla andra områden. Vi kommer även att utbilda ett stort antal 


handledare som kommer att spela en viktig roll i andra utvecklingsinsatser genom det 


kollegiala lärandet som idag är den etablerade modellen för Skolverkets insatser. 


Omsorgssektionen 


Covidläget är lugnt med låga smittal. Närhälsan ställer upp och vaccinerar våra 


sommarvikarier och vi är oerhört nöjda med det samarbete vi har med dem. Samarbetet med 


Tranehälsan är också bra men Närhälsan har ett mycket större antal av våra brukare och har 


tagit ett större ansvar i covidsammanhang gentemot oss. 


Bemanningsläget är aningen bekymmersamt.  Det ser ut att ha löst sig i de flesta 


verksamheterna men vi har i år haft fler sena avhopp än vanligt. Främst gäller 


bemanningsproblematiken delar av hemtjänsten eftersom anställda behöver ha körkort där. 


Mest troligt har detta att göra med att när nu restriktionerna lättar behöver restaurang- och 


besöksnäringen personal och en del lockas över till den delen. Samma bild finns i 


närliggande kommuner, så vi är inte ensamma. Vi vidtar nu extra åtgärder för att lösa det. 


Funktionsnedsättning 


Modulbygget för ny bas gällande servicebostad Solsidan har startat. Hela verksamheten 


beräknas flyttas upp till Lövängen under tidig höst.  


Upphandling 


Upphandling av grönyteskötsel är tilldelad. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-06-21 


Månadsuppföljning maj – 2021 


Öppna sammanträden för kommunstyrelsen 


Bilaga översikt utvecklingsinsatser 


Kostnadsöversikt 
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Åtgärdsplan Tranemo kommun – fastställd till Skolverket 


Tranemo kommun sommarlovsprogram 2021 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall, sektionschef Thomas Åhman, funktionschef Kajsa Montan och 


ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice och processtödsfunktionen 


Status 


Pågående 
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§ 170 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. 


ChrisTina Yngvesson (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 2021-06-10 


Delegeringsbeslut Personal m aj 


Delegeringsbeslut LSS maj 


Delegeringsbeslut FN SoL maj 


Delegeringsbeslut Färdtjänst maj 


Delegeringsbeslut IFO maj 


Delegeringsbeslut ÄO maj 


BAB-beslut maj 


Skolskjuts 1 


Skolskjuts 2 


Skolskjuts 3 


Status 


Pågående 
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§ 171 Delgivningar 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 handlingar; 


- Förändrad processarbetsrutin för Ungdomsjobb 2021 med anledning av att 


Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2021 


- Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2021 för kommun ver 2021-05-19 


- Bilaga A2 Överenskommelse och utbetalningsunderlag 2021 Fördelning av medel 


- Tertialrapport 1 2021 – Sjuhärads samordningsförbund 


Status 


Pågående 
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§ 172 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:17, KS/2021:43, 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 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll OU 2021-05-20 


- Protokoll LU 2021-05-20 


- Protokoll LU 2021-05-26 


- Protokoll BU 2021-05-19 


- Protokoll AU 2021-06-03 


Status 


Pågående 
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§ 173 Nämndprotokoll PN/2021:17, ÖFN/2021:5 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll; 


- Protokoll samverkansnämnd Personal 2021-05-05 


- Protokoll ÖFN 2021-04-27 


Status 


Pågående 
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§ 174 Övriga protokoll TFAB/2021:1, TUAB/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; 


- Protokoll TFAB Samråd 2021-05-10 


- TUAB Konstituerande styrelsesammanträde (per capsulam) 


- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20210601 


Status 


Pågående 
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§ 175 Trevlig Sommar  


Ordförande Anders Brolin (S) önskar kommunstyrelsen en trevlig sommar. 


Vice ordf. Lennart Haglund (C) önskar på kommunstyrelsens vägnar ordförande en trevlig 


sommar. 


 


 


 


 


 










