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Bo Haarala (S), ers. §§144–148
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Utses att justera

Stephan Bergman (M)

Protokollet signeras digitalt

Sekreterare

Protokollet signeras digitalt
Sanna Blomgren

Ordförande

Protokollet signeras digitalt
Anders Brolin (S)

Justeringsperson

Protokollet signeras digitalt
Stephan Bergman (M)
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§ 113 Prel. budgetramar 2022–2024 KS/2021:342
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bilagan ”Preliminära budgetramar 2022–2024 för Tranemo kommun” antas.
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %.
Taxebilaga antas.
Antar ärendet enligt nedan.
Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

•
•
•
•

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
Lennart Haglund (C), Torbjörn Edgren (C), Cecilia Valbrant (C), Stephan Bergman (M),
Kathleen Wireklev (M) och Anna Letth (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Ärendet preliminära budgetramar 2022–2024 för Tranemo kommun innehåller:
•
•
•
•
•

God ekonomisk hushållning
Resultatbudget
Driftsbudget
Investeringsbudget
Låneramar & borgensförbindelser

Utgångspunkten för preliminära budgetramar 2022–2024 är nu gällande budget (2021–2023)
samt beslutad resursfördelningsmodell.
Budgetberedning

Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021.
Ekonomi
Årets resultat

Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2022: 20 mnkr
2023: 30 mnkr
2024: 30 mnkr
Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2022 129,4 mnkr
2023: 64,5 mnkr
2024: 39,0 mnkr
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Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till:
2022 28,2 mnkr
2023: 25,3 mnkr
2024: 30,3 mnkr
Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i
samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av
kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan
åren.
Driftsbudget
Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2022: 731 mnkr
2023: 737 mnkr
2024: 751 mnkr
Uppräkning/generell tilldelning
Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning om 1,4% årligen för sektionerna.
Löneöversyn
Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för
sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 2,4 % årligen.
Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2021–2023 samt beslut avseende
byggnation av omsorgsboende Solbacken görs nedan ramförändringar:
Servicesektionen

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kommunreserv 1 mnkr.
Samhällsutvecklingssektionen

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,2 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, omföring energikostnader 8,3 mnkr.
Lärandesektionen

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 4,3 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -5,8 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, resursmodell -0,4 mnkr.
Omsorgssektionen

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 3 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, feriejobb 0,5 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, resursmodell 2,5 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -2,6 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, teknisk bidragsjustering -5,6 mnkr.
Avfall

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
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VA

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
Internränta

Internräntan följer SKR:s rekommendationer 1 %.
Skatter och bidrag

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR:s cirkulär 21:20
Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Pensioner

Pensioner bygger på prognos från Skandia, april 2021.
PO-pålägg

PO-pålägget följer SKR:s rekommendationer och är oförändrat jämfört 2020, 40,15 %.
Taxor

Taxebilaga finns bilagt i ärendet.
Underskott

Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).
Skattesats

Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %
Borgensavgifter och avkastningskrav
Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.
Tranemo Forum AB
Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 0,00 %
Tranemobostäder AB
Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 4,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på
fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året.
Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda
värdet på fastighetsinnehavet.
Tranemo Utvecklings AB
Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på
fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året.
Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda
värdet på fastighetsinnehavet.
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Nyupplåning och omsättning av lån
Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån som förfaller till betalning.
Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån om totalt 420 mnkr i den skattefinansierade
verksamheten och ges därutöver rätt att uppta nya lån om 85 mnkr för finansiering i de
avgiftsfinansierade verksamheterna (totalt 505 mnkr för kommunen i låneram).
Kommunens lånetak uppgår till 505 mnkr.
Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.
Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr.
Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Preliminära budgetramar 2022-2024
Taxebilaga 2022

Föredragning och debatt
Ordförande Anders Brolin (S) föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Status
Kommunfullmäktige
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§ 114 Budget- och verksamhetsuppföljning, T1 2021 KS/2021:316
Kommunstyrelsens förslag
•

Godkänner tertialuppföljning per sista april.

•

Godkänner ombudgeteringar och omprioriteringar inom investeringsbudgeten.

•

Noterar att överskridande på 3,9 mnkr hänförligt till markaffär som beslutats år 2020
kan godkännas. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta för en investeringsbudget i
balans.

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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
På grund av jäv deltar inte Torbjörn Edgren (C) i handläggningen av ärendet. Emelie
Romland (C) ersätter.

Protokollsanteckning
Ekonomichef Konrad Fredh påminner om jäv i ärendet.

Ärendet
Förvaltningen har upprättat tertialuppföljning per sista april avseende ekonomi-, personaloch verksamhetsuppföljning.
Den ekonomiska prognosen uppgår till 13,3 mnkr i balanskravsresultat, att jämföra med
budgeterade 11,9 mnkr.
Ett antal investeringsprojekt behöver inom givna treårsramar omprioriteras enligt förslaget i
rapporten.
Sjukfrånvaron uppgår till 6,93 % per sista mars (8,02 % 2020).
Då två av kommunens fyra övergripande verksamhetsmål samt tre av de fem finansiella
målen bedöms uppfyllas är den samlade bedömningen att kommunen kommer uppnå god
ekonomisk hushållning vid årsskiftet.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Påverkar ej barn.
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Beslutsunderlag
BU §11, 2021-05-19
Tjänsteskrivelse 2021-05-17
Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning t1 2021

Föredragning och debatt

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 115 Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun 2021–2024
KS/2020:515
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att ta bort benämningarna
seniorboende och trygghetsboende under rubriken ”Behov för äldre” samt se över
texten om Sjötoftaskolan.

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

Beslutsmotivering
I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) meddelas att kommunen ska
planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Sammanfattning av ärendet
Bostadsförsörjningsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Om nya riktlinjer måste upprättas ska de antas av kommunfullmäktige.
Förvaltningen har tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram i Tranemo kommun för
åren 2021-2025 som går i linje med gällande översiktsplan (2009), kommunfullmäktigemålen
(2021) och vision och strategisk plan (2021). Kommunens demografiska utveckling,
efterfrågan på bostäder och bostadsbehov i kombination med befolkningsmålet kräver
planberedskap och planlagd mark för bostäder, särskilt flerbostadshus. Målet 14 000 invånare
2035 innebär en befolkningsökning med 1% som innebär i snitt 70 nya bostäder per år.
Förvaltningen har enligt § 169 Samråd AU reviderat bostadsförsörjningsprogrammet enligt
nedan önskemål:

Allmänna utskottets beslut
•

Ärendet återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att:
- Ange rätt benämning på styrdokument.
- Invänta antagandet av Tillväxtprogrammet.
- Uppdatera dokument utifrån inkomna synpunkter från
pensionärsorganisationerna.
- Uppdatera lista 8.1 så den blir aktuell.
- Komplettera med fler boende- och upplåtelseformer.
- Uppdatera handlingen utifrån ny antagna ägardirektiv och bolagsordning.

Ärendet
Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Ordförandes sign
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•
•
•

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet går i linje med Översiktsplanen (2009) för Tranemo
kommun som anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska planeringen, men också de
fyra nya kommunfullmäktigemålen (2021): Brukaren i fokus, Hållbart samhälle, 14 000 invånare
2035 och Attraktiv arbetsplats. Samt den nya visionen och strategiska planen (2021).
Kommunen kommer arbeta för att ta fram en ny översiktsplan från år 2021.
För att nå målet 14 000 invånare 2035 krävs en befolkningsökning med 1,0% som innebär i
snitt 70 nya bostäder per år. För att vara på den säkra sidan behöver man ta höjd för 90 nya
bostäder per år. Det måste finnas planberedskap och planlagd mark för bostäder för att
kunna följa upp den önskade befolkningstillväxten. Utifrån målet Hållbart samhälle måste
hänsyn tas till grönytor och natur, kultur och andra mjuka värden i planering av
bostadsbyggande.
Bostadsförsörjningsprogrammets mål är att eftersträva en balans mellan tillgång och
efterfrågan för hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och tomter för eget byggande.
Programmet visar planerade expansionsområden, hur många bostäder som planeras byggas
under perioden samt boendeform (planprioriteringslistan). Det ger information och
tydliggör kommunens planer för den egna organisationen, allmänheten och exploatörer på
bostadsmarknaden.
Idag bor ca 75% av medborgarna i kommunen i småhus med 2,3 personer per hushåll, i snitt.
Det råder brist på flerbostäder. Planprioriteringslistorna är framtagna i syfte att tillgodose
efterfrågan på marknaden samt tillväxtmålet 14 000 invånare 2035. En av de största
utmaningarna är att tillgodose 40-talisternas kommande bostadsbehov samt planering av
attraktiva bostäder för ökad inflyttning. För att nå 1% i befolkningstillväxt krävs riktade
insatser med kontinuerlig dialog med marknaden. Då med flera parter i samverkan.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. Varje enskild detaljplan och andra utbyggnader
medför dock kostnader som hanteras i separata ärenden.
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Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas
av kommunfullmäktige.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska särskilt grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Barnkonventionen
Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. Barnperspektivet beaktas vid varje enskild
detaljplan och andra utbyggnader.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att återremittera ärendet och förvaltningen
får i uppdrag att ta bort benämningarna seniorboende och trygghetsboende under rubriken
”Behov för äldre” samt se över texten om Sjötoftaskolan.
Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) förslag.

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Omsorgssektionen
Lärandesektionen
Författningssamling

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Bostadsförsörjningsprogram

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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AU §75, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2020-10-14
Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun 2021-2025

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 116 Uppdrag - säkerställa en infopoint och cykeluthyrning i
Limmared samt att ta fram en plan för cykeluthyrning på andra orter i
kommunen KS/2021:66
•
•
•

Glasets hus är en Info-point från och med maj månad 2021. Uppdraget fortlöper ett år
i taget tills någon av parterna väljer att avsluta det.
Cykeluthyrningen flyttas till Hofsnäs där de hyrs ut av företaget Outdoorsupport.
Avtal skrivs för ett år framåt.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare med möjligheten till cykeluthyrning på
fler orter i kommunen.

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

Ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag att säkerställa fortsatt cykeluthyrning i Limmared. Föreningen
Kultur 1740 vill inte åta sig uppdraget och det finns inga andra föreningar i Limmared som
förvaltningen ser möjlighet att lägga uppdraget hos. Därmed har förfrågan gått till andra
aktörer med bra strategisk position utifrån cykelvägnätet. I Tranemo har flera aktörer
tillfrågats. Samtliga har tackat nej. Cykeluthyrning fordrar fasta och generösa öppettider
under både vardag, helg och semestertid. Det påyrkar också ett låst och säkert
förvaringsutrymme för elcyklarna samt möjlighet till reparation och underhåll.
Outdoorsupport är ett lokalt aktivitetsföretag med inriktning på friluftsliv och naturturism.
De etablerar just nu en ny del av sin verksamhet stationerad på Hofsnäs Herrgård.
Förvaltningen har kommit överens med företaget om att de åtar sig cykeluthyrningen för
Tranemo kommuns räkning. Ett långsiktigt arbete för att utöka cykeluthyrning på andra
platser i kommunen pågår ständigt genom att vi inspirerar entreprenörer att hyra ut cyklar i
sin verksamhet. Förvaltningen påtalar och marknadsför kontinuerligt kommunens fina
banvallar och goda cykelstråk. Dialog förs med föreningar och biblioteket om framtida
möjligheter till uthyrning.

Ekonomisk påverkan
Tranemo kommun får 150 kr/uthyrd cykel/dag.

Barnkonventionen
Ingen påverkan

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Beslutsunderlag
AU §73, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2021-04-12
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-18, § 1

Förslag till beslut på sammanträdet

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att utreda
vidare med möjlighet för cykeluthyrning på fler orter i kommunen.

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 117 Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi - Cecilia
Valbrant (C) KS/2020:513
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid
föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på
barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Motionen avslås med grunden att Samhällssektionen är nybildad och har påbörjat det
processorienterade arbetet för planer, program och policys med syfte att kunna nå Tranemo
kommuns tillväxtmål.

Ärendet
Tranemo kommun är i ett läge där vi tar fram en ny översiktsplan. En plan som tar ca tre till
fyra år att ta fram. Omorganisationen till Samhällssektionen från 2021 har skapat nya
strategiska och processorienterade arbetssätt för att effektivisera arbetet att nå
fullmäktigemålen. En ny tjänst för mark- och exploatering tillsattes under mars månad 2020.
Kommunen har fastställt en prioriteringslista för nya detaljplaner från 2020, på den listan
finns över tio detaljplaner på kö och många av dem kommer kunna hjälpa till att nå
Tillväxtmålet om 14 000 invånare 2035.
Föreningen Tillväxt Tranemo som bildades i slutet av 2020 med representanter från
näringslivet och Tranemo kommun jobbar med samma mål och kommer tillsammans jobba
för att nå Tranemo kommuns tillväxtmål.
Framtagandet av en arkitekturpolicy/-strategi har en god andemening men är i dagsläget för
tidigt att ta fram utifrån alla nya infallsvinklar och planer som tas fram i samband med
omorganisation och det processorienterade arbetssättet.
Cecilia Valbrant har 2020-09-08 lämnat en motion angående att ta fram en arkitekturpolicy/strategi. Cecilia anser att denna policy ska hjälpa Tranemo kommun att nå sitt Tillväxtmål
om 14 000 invånare till 2035.
Förvaltningen var i kontakt med Cecilia Valbrant 2021-03-23 samt 2021-03-30 för att ge
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Ekonomisk påverkan
Ärendet påverkar inte ekonomin om det avslås. En arkitekturpolicy/-strategi kan vara
kostsam, medel som Samhällssektionen inte har i dagsläget.

Barnkonventionen

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Att jobba med tillväxtmålet kan påverka barnrättsperspektivet men Samhällssektionen har
idag andra uppdrag och planer kopplat till tillväxtmålet där man tar höjd för detta.

Beslutsunderlag
AU §71, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse Svar på Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi
Motion om framtagande av arkitekturpolicy/-strategi

Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Valbrant (C) yrkar bifall till motionen.
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Rosé Torkelsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Valbrants (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 Valbrants (C) förslag

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

X

Rose Torkelsson (S)

X

Rikard Strömberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Ordförandes sign

Justerares sign

Nej-röst

Justerares sign

avstår

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Per Simonson (Kd)

X

Stefan Larsson (V)

X

Lennart Haglund (C)

X

Christoffer Andersson (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Kathleen Wireklev (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Anna Letth (SD)

X

Anders Brolin (S)

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

X

Beslutet skickas till
Cecilia Valbrant
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 118 Utvecklingsplan Återvinningscentralen Returen KS/2019:497
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar utvecklingsplanen för ÅVC Returen.

Ärendet
Förvaltningen fick uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för Återvinningscentralen
Returen under hösten 2019, för att säkra upp en långsiktig utveckling av
återvinningscentralen.
Arbetet har sedan dess pågått, i samarbete med konsult, med bland annat workshops,
studiebesök och omvärldsbevakning. Med målet att planera för en återvinningscentral som
även fortsättningsvis är i ”framkant” vad gäller besöksvänlighet, god arbetsmiljö och
cirkulärt tänk men även kan möta upp till förändrade lagkrav.
Arbetet har resulterat i en utvecklingsplan med tillhörande åtgärdsförslag, för förvaltningen
att arbeta med de kommande åren.

Ekonomisk påverkan
Många åtgärder medför relativt små kostnader och kan härledas till renhållningens
grunduppdrag och kan därmed finansieras genom renhållningstaxan. De större åtgärderna
som kräver investeringsmedel är främst utrymme för farligt avfall, förändrat mottagande av
återbruksmaterial samt inpasseringssystem, dessa åtgärder lyfts i investeringsbudget och
belastar därefter renhållningstaxan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §76, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2021-04-07
Utvecklingsplan ÅVC Returen 2021-2031
Bilaga 1. Åtgärdsförslag
Bilaga 2-3 Utrymme för farligt avfall och återbruk
Bilaga 4-8 Underlag för utvecklingsplanen

Föredragning och debatt
Enhetschef Cathrine Persson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 119 Medborgarförslag om cykel/gångbana ut med väg 156
KS/2020:379
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

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

Beslutsmotivering
En ny gång- och cykelväg från önskat medborgaförslag är inte samhällsekonomiskt
försvarbart.

Sammanfattning av ärendet
Therese Björklund har föreslagit byggnation av gång- och cykelväg utmed väg 156 vid
Brandsmo, detta på grund av trafikfara. Det finns en ÅVS framtagen för väg 156 men
åtgärderna är för kostsamma för att kunna genomföras.

Ärendet
2020-08-20 inkom ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg längs väg 156 för boenden
vid Björsdamm, Tuskan och Barndsmo. Boenden som bor längs 156 bor i ett område där
vägen slingrar sig krokigt. Där passerar tung trafik och fort åkande fordon. Att gå på väg 156
innebär en trafikfara.
Tranemo kommun var i kontakt med Therese Björklund som kom med medborgarförslaget
2021-03-31.
Det finns en publicerad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för hela väg 156 med förslag om följande
åtgärder. Se sid 127.
”E3. Bredda hela väg 156 alternativt anlägg gångbana parallellt med vägen, för ökad trafiksäkerhet
och trygghet för oskyddade trafikanter.
Berörd brist: Väg 156 är krokig och smal längs i stort sett hela sträckan. Oskyddade trafikanter
tvingas ner i vägdiket. Detta påverkar framförallt barn och unga i anslutning till skolskjuts.
Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade
trafikanter, framförallt barn och unga. En breddning av vägen kan inbjuda till höjda hastigheter på
sträckan.
Ansvarig för genomförande: Trafikverket.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Gå vidare: Nej. Åtgärden är inte samhällsekonomiskt försvarbar. Berörda kommuner bör titta på
möjligheten att skapa parallellvägnät i samband med detaljplanering. Specifika delsträckor kopplade
till kollektivtrafiken kan lyftas inom ramen för åtgärd E2”.

Ekonomisk påverkan
Avslag på motionen påverkar inte ekonomin.

Barnkonventionen
Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

En utebliven gång- och cykelväg kan påverka trafiksäkerheten för barn.

Beslutsunderlag
AU §69, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse medborgarförslag cykel/gångbana utmed väg 156
ÅVS väg 156 slutrapport
Medborgarförslag om cykel/gångbana ut med väg 156

Beslutet skickas till
Samshällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 120 Kostnadsförslag om belysning från Ambjörnarpsvägen till
ridskolan i Berg KS/2017:766
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner kostnadsförslag

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 att medborgarförslag KS/2017:766 Medborgarförslag om belysning från Ambjörnarpsvägen till ridskolan i Berg skulle antas
med följande tillägg:
•

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag

Förvaltningen lämnar följande kostnadsförslag:
-40-45 belysningsstolpar
- arbete + material + stolpe kostar ca 15000kr/stolpe
- abonnemang och eldragning
Totalt uppskattas kostnaden till cirka 700 000 kr.

Ekonomisk påverkan
Den totala kostnaden för detta uppgår till cirka 700 000 kr och belastar investeringsbudgeten
år 2024

Barnkonventionen
Barnen och ungdomarna bör påverkas positivt då detta bör medföra en ökad trygghet samt
också en ökad trafiksäkerhet

Beslutsunderlag
AU §68, 2021-05-06
KS/2017:766 - Medborgarförslag om belysning från Ambjörnarpsvägen till ridskolan i Berg
Kostnadsförslag för Medborgarförslag om belysning från Ambjörnarpsvägen till ridskolan i
Berg

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Status
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 121 Överenskommelse samverkan för barns och ungas hälsa Västkom KS/2020:660
Kommunstyrelsens beslut
Ställer sig bakom överenskommelsen samverkan för barns och ungas hälsa

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

Ärendet
Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn
och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens
från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger struktur
och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och
region, i den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Överenskommelsen
omfattar reglering av samverkan och lagstadgade läkarundersökningar,
hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med placering i
samhällsvård. Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser om
samverkan kring placerade barn respektive hälsoundersökningar.
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är VGRs
ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns medel av de
gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta. En arbetsgrupp med företrädare
från Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.
VästKoms styrelse har den 24 november 2020 tagit beslut att ställa sig bakom förslaget till
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen och rekommenderar kommunalförbunden att
rekommendera kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.

Beslutsunderlag
OU §39, 2021-04-22
Protokollsutdrag §97 201211 Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa
Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Boråsregionen Ärende för vidare hantering Överenskommelse samverkan för barn och
ungas hälsa
Brev Överenskommelse samverkan för barn och ungas hälsa
Tranemo ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan för barn och ungas hälsa i
Västra Götaland

Status
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 122 Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2020
KS/2021:173
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insats 2020

Skolan ansvarar för både hälsa och lärande.
Inom ramen för elevhälsan bedriver huvudmannen hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763). Genom elevhälsans medicinska insats innebär det att utföra
vaccinationer, hälsobesök samt även erbjuda enklare hälso- och sjukvårdsinsatser. Hälsooch sjukvårdspersonal är skolläkare och skolsköterskor.
Skolans huvudman, tillika vårdgivare, ska med stöd av verksamhetens ledningssystem
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och följa upp verksamheten, Socialstyrelsens
föreskrifter (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Vårdgivaren är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att utse en verksamhetschef som har
det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Om verksamhetschefen
inte är medicinsk kunnig, måste någon annan få i uppdrag att utföra vissa ledningsuppgifter,
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska MLA.
Vårdgivaren är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Det innebär att vårdgivaren bland annat måste förebygga att
patienter drabbas av vårdskador, utreda händelser och årligen upprätta en
patienssäkerhetsberättelse.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Skolan har i uppdrag under elevhälsan att bedriva Elevhälsans medicinska insats. Detta är
reglerat i Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Utgångspunkten i detta arbetet är att se
till barnets bästa och kunna främja hälsa, och förebygga ohälsa. Även att kunna agera och ge
stöd då ohälsa uppstår.

Beslutsunderlag
LU §32, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse 2021-03-12
Patientsäkerhetsberättelse 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.
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Ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Avslutat
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§ 123 Ansökan om bidrag till BRIS region väst för 2022 KS/2021:206
•

Bevilja Bris region västs ansökan på 28 000 kr för 2022.

•

Medel tas från befintlig budget varav 14 000 kr tas från omsorgssektionen och 14 000
kr från lärandesektionen. Beviljade medel betalas ut i början på 2022.

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
Omsorgssektionen och lärandesektionen föreslår att Bris i region väst ansökan beviljas.
Bidraget medför att Bris kan utveckla sin verksamhet och nå fler barn och unga vilket ligger i
linje med att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Bris stöd finns tillgängligt
för alla barn och unga upp till 18 år i hela Sverige. Vilket medför att kommunens
ekonomiska bidrag går till ett stöd som alla barn och unga i Tranemo vid behov kan ta del
av.

Ärendet
2021-03-25 inkom Bris med ansökan till Tranemo kommun om ekonomiskt stöd till sin
verksamhet på 28 000 kr under 2022. Kommunen har vid flera tidigare tillfällen beviljat Bris
stöd för sin stödverksamhet till barn och unga. Bris är en verksamhet som riktar sig främst
till barn och unga men även föräldrar och andra som finns i barns omgivning ex.
idrottsledare.
Syftet med Bris är ”Att stärka barnets rättigheter; genom att stödja barn utifrån barnets behov,
mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt skapas
ett bättre samhälle för alla.” (Bris långsiktiga plan för 2017–2021)
Bris erbjuder stöd via telefon, chatt och mejl till alla barn och unga upp till 18 år. Stödet
utförs av utbildade kuratorer och är anonymt och kostnadsfritt. Bris utför ett viktigt arbete
och är ett bra komplement till det stöd som kommunen tillhandahåller. Under senaste året
har det blivit än mer viktigt med ett stöd som går att nås hemifrån då många barn och unga
spenderar mer tid i hemmet än tidigare. Oron hos unga har ökat till följd av pandemin och
de negativa konsekvenser som den medfört för många familjer. Bris har sett en ökad
tillströmning av barn och unga som hört av sig till dem för stöd. Under 2020 ökade samtalet
till Bris med 16%. De hade 31 497 kurativa samtal med barn och unga över hela Sverige,
vilket är fler samtal än någonsin tidigare. Bris utför ett viktigt arbete som så tydligt behövs
och behöver finnas till på samma villkor för alla barn och unga. Ett ekonomiskt stöd är en
förutsättning för att Bris ska kunna utveckla sin verksamhet och nå ännu fler barn och unga.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Ekonomisk påverkan
Ansökan är på 28 000 kr. Den ekonomiska påverkan blir således totalt 28 000 kr inom
befintlig budget varav omsorgssektionen står för 14 000 kr och lärandesektionen står för
14 000 kr.

Barnkonventionen

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Ur ett barnrättsperspektiv är beslutet positivt då Bris verksamhet bidrar till att ge barn och
unga en röst och tryggt, professionellt, kostnadsfritt samt lättillgängligt stöd.

Beslutsunderlag
OU §37, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse 2021-03-29
Ansökningsbrev Bris Väst 2022
Bris årsberättelse 2019
Bris budget Prognos 2021-2022
Bris långsiktiga plan 2017-2021

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Bris region väst - bris.vast@bris.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelse 2020-03-29

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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2021-05-31

§ 124 Medborgarförslag om förändring i delegeringsordningen IFO
KS/2020:184
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

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

Beslutsmotivering
Delegationsordningen avseende omsorgssektionen ändrades 2020 och alla handläggare har
sedan dess möjlighet att ta beslut inom SoL och LSS. Verksamheten är organisatoriskt
uppdelad i olika områden där bl.a. barn och unga är en del och LSS är en annan del.
Organisationen är utformad för att få expertkompetens inom alla områden och en så
rättssäker ärendehantering som möjligt. Mot bakgrund av befintlig delegationsordning,
anledningarna till att verksamheten är organiserad som den är och framtida målsättning
med handläggningen föreslår förvaltningen avslag på det aktuella medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ulrik Rimners medborgarförslag är att ändra delegationsordningen inom Individ- och
familjeomsorgen (IFO) så att handläggare inom SoL också får delegation att ta beslut enligt
LSS. Utifrån detta behöver troligen även en omorganisation genomföras enligt Ulrik Rimner.
2020 ändrades delegationsordningen så att alla handläggare kan ta beslut enligt SoL och LSS.
Verksamheten är dock organiserad i olika områden där handläggarna har olika behörighet
att ta beslut. Detta för att säkerställa rättssäkerhet och kompetens för att utföra
ärendehandläggning på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning och barnkonventionen.
Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt och målsättningen är att en person som
ansöker om stöd från IFO framöver ska ha samma handläggare i så lång utsträckning som
möjligt.

Ärendet
Ulrik Rimner har inkommit med ett medborgarförslag om att ändra delegeringsordningen
inom socialtjänstens IFO så att handläggare inom SoL också ges delegation att bevilja
insatser enligt LSS. Ulrik Rimner uttrycker även att det i samband med att
delegationsordningen ändras troligen behöver genomföras en organisatorisk förändring
inom IFO, som innebär ett ändrat arbetssätt för handläggarna.
Sammanfattningsvis skriver Ulrik Rimner att vid arbete med barn och unga i alla ärenden
rörande insatser behöver rättssäkerhet skapas genom att dessa ärenden utreds av personer
med rätt formell kunskap (SoL 3 kap. 3 a§). En förändring i delegeringsordningen förbättrar
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

Kontakt med motionär
Sektionen var i kontakt med Ulrik Rimner den 17 mars 2021. Han betonar vikten av att
handläggarna har möjlighet att fatta beslut över lagrumsgränser och att det finns kompetent
personal som har kunskap om barn som utreder och fattar beslut enligt LSS och SoL. Ulrik
Rimner upplever att kvalitén har varit bättre vid BBIC-utredningar än vid utredningar inom
LSS. Ulrik Rimner menar att effektiviteten ökar när en och samma handläggare kan fatta
beslut både enligt SoL och LSS samt att det är bättre för barnet med en handläggare som
kontakt än flera olika handläggare.
Utredning
En ändring i delegationsordningen inom IFO genomfördes 2020. I delegationsordningen står
det att alla handläggare kan fatta beslut om LSS och SoL. Organisatoriskt är socialtjänstens
myndighetsfunktion uppdelad i olika områden, där bl.a. barn- och unga är en del och LSS är
en annan del. Detta medför att handläggarna har olika behörighet att fatta olika beslut.
Tranemo socialtjänst har valt att organisera verksamheten på detta sätt för att ha
expertkompetens inom alla områden. På så sätt säkerställs att handläggare blir duktiga inom
olika delar av lagstiftningen och att beslut baseras på rätt grunder samt handläggs på rätt
sätt. Detta leder till en ökad rättssäkerhet. Att organisera på detta sätt tillser även att det inte
fattas felaktiga beslut och att resurser tilldelas de som enligt LSS har rätt till det. Utifrån att
verksamheten är liten kan det bli sårbart om någon/några handläggare inte är i tjänst under
en längre tid och det behöver då finnas möjlighet att handläggare inom andra områden
under en begränsad period fattar beslut utanför sin behörighet vilket delegationsordningen
medger. Om ett ärende först är aktuellt inom barn och unga för att sedan bli aktuellt inom
LSS måste LSS-handläggare öppna utredning för att säkerställa tillhörighet till personkrets
och bedöma behov av insats enligt LSS. Dock kan den utredning som gjorts på barn och
unga begäras in och utgöra en del i utredning inom LSS vilket medför att utredningen för
insatser inom LSS kan bli lite mindre omfattande och inte behöver behandla samma frågor
en gång till. Inom LSS kan handläggare ta beslut om stöd via LSS och SoL i de ärenden där
SoL-insatsen hänger ihop med behov av stöd utifrån funktionsnedsättningen. När familjen
samtycker till det sker samverkan mellan handläggare i enskilda ärenden där barnet och
dess familj är i behov av insatser från både barn och unga samt LSS.
Dialog förs regelbundet inom IFO för att utveckla verksamheten och möta barn och deras
familjers behov på bästa sätt. Målsättningen framöver är att en person som söker stöd av IFO
ska ha en och samma handläggare så långt som möjligt. Kompetensen hos alla handläggare
ska höjas men det är även viktigt att bibehålla expertkompetens inom alla områden. Genom
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inte bara rättssäkerheten i ärenden rörande barn och unga, det skapar också enklare
hantering och en mer sammanhållen hantering av ärenden inom socialtjänstens alla ärenden
där insatser enligt både SoL och LSS kan bedömas nödvändiga för att möta den enskildes
behov.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
att ansvarig handläggare vid behov kan få stöd av en medhandläggare med
expertkompetens inom ett särskilt område bibehålls rättssäkerhet i besluten.
Utifrån ovanstående gör sektionen bedömningen att avslå medborgarförslaget.

Ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Individ- och familjeomsorgen arbetar för barns bästa oavsett vilket lagrum barnet och dess
familj får stöd utifrån. I varje enskilt ärende utreds behovet av stöd och utifrån bedömning
beslutas det om individanpassade insatser för att möta barn och deras familjers behov av
stöd. I de ärenden där insatser bedöms behövas från både barn och unga samt LSS
samverkar handläggare för barnets bästa. Verksamheten är organiserad på det sätt som
bedöms vara bäst för att tillse att barnets behov av stöd tillgodoses. De fyra grundläggande
principerna i barnkonventionen ska alltid tas i beaktande i IFO:s arbete med barn och unga.

Beslutsunderlag
OU §38, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse: Svar på medborgarförslag om förändring av delegationsordningen IFO
Medborgarförslag om att ändra delegationsordningen inom Individ och familjeomsorgen
Bilaga till medborgarförslag: Ur Socialstyrelsens förstudie " Barnperspektiv i LSShandläggning - En förstudie med fokus på arbetssätt och utvecklingsbehov"

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Ulrik Rimner

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

33

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Utredningen har ingen ekonomisk påverkan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 125 Motion om aktivitetsplikt vid försörjningsstöd - Karin Reboli
(M) KS/2020:127
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Karin Reboli, fd Peterson (M) har den 24 februari 2020 lämnat en motion om aktivitetsplikt
vid försörjningsstöd.
Karin Reboli vill att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur krav på aktivitet motsvarande
bedömd arbetsförmåga vid försörjningsstöd kan implementeras i Tranemo kommun. Samt
hur Tranemo kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd ska utformas för att i större
utsträckning ställa krav på aktiviteter motsvarande bedömd arbetsförmåga för de som
uppbär försörjningsstöd.
Förvaltningen har varit i kontakt med motionären den 7 april. Hon förtydligar
andemeningen med motionen, det vill att det ska finnas en motprestation från den som
uppbär ekonomisk biståndet och underlätta för den enskilde att ha en normal dygnsrytm. I
översynen av kommunens riktlinjer önskar motionären en skarpare skrivning, med en
tydligare kravställan på den enskilde. Förvaltningen arbetar i enlighet med motionens
intention. Bedömningen är därför att motionen antas.
Försörjningsstödsenheten, Myndighet
Enligt redan antagna riktlinjer (från 2017) för ekonomiskt bistånd framgår att handläggare
ska uppmuntra och stödja självständighet och eget ansvar för ekonomin hos klienten.
Kommunen får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i av
nämnden anvisad praktik och annan kompetenshöjande verksamhet. Det egna ansvaret har
stor betydelse för bedömning av rätten till bistånd (t ex vid egen uppsägning eller vid
underlåtelse att vara aktiv arbetssökande).
Om den enskilde utan godtagbara skäl avböjer att delta i praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet som anvisas enligt 4 kap. 4 § socialtjänstlagen, får fortsatt
försörjningsstöd vägras eller nedsättas enligt 4 kap. 5 § socialtjänstlagen.
Utöver ovan beskriva förfarande arbetar förvaltning så här:
•
•

Pågående uppdrag tillsammans med Arbetsmarknadsenheten följs upp och revideras
vid behov
Det pågår kontinuerliga utbildningsinsatser inom området
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Ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
•

Verksamheten har som målsättning att fortsätta utveckla, dels samarbetet med
Arbetsmarknadsenheten och dels ha tätare kontakter med klienterna i samband med
införandet av E-tjänster

Sammantaget görs bedömningen att förvaltningen redan idag arbetar i enlighet med
motionens intention.

Motionen bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan på förvaltningen.

Barnkonventionen
Vårt uppdrag är att se till barnets bästa. I socialtjänstlagen står det att kommunen ska verka
för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Kommunen ska också i
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam
fysisk och social utveckling hos barn och unga. Genom att ställa krav på vårdnadshavarna
på aktiviteter motsvarande graden av arbetsförmåga bidrar kommunen till att barn och unga
växer upp i en funktionell miljö där den vuxne/vuxna själva, efter förmåga, deltar i någon
aktivitet för att erhålla försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
OU §40, 2021-04-22
Motion aktivitetsplikt försörjningsstöd, 2020-02-24
Svar på motion om aktivitetsplikt vid försörjningsstöd, 2021-03-24
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017 (kopia)

Förslag till beslut på sammanträdet
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Karin Reboli fd Petersson (M)
Omsorgssektionen

Status
Kommunfullmäktige
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Ekonomisk påverkan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 126 Medborgarförslag om en skolskog för Solbackens förskola
KS/2019:570
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Ärendet
En kontakt togs med förslagsställaren Daniel Thorell 21-03-12. Förslagsställaren ser gärna att
frågan om skolskogar beaktas i Tranemo kommun och att de naturvärden som finns tas
tillvara. Vad det gäller förvaltningens förslag tycker förslagsställaren att ytan bör prioriteras
till förskolan framför annat. Även att kommunen agerar så att ytan blir användbar och att
boende inte avyttrar trädgårdskompost i skogen. I detta fall tycker förslagsställaren även att
förskolans perspektiv bör beaktas före andra intressen då om det i framtiden beskrivs
förskola på området bara finns denna skogsyta.
Rektor för Solbacken beskriver att pedagogerna på Solbacken är i grunden positiva till att
använda den skogsdungen som föreslås men idag är den inte lämplig. I övrigt är det för
långt för dem att ta sig till skog. De har som det är idag endast närhet till denna lilla
skogsdungen. Blir det en fortsättning för Solbackens förskola på samma plats som idag är
det en mycket lämplig plats att utnyttja. Dock så idag kan de inte gå dit då grannskapet
använder platsen till sitt trädgårdsavfall inkl. att tömma kaninburar, kattlådor och annat som
inte är så lämpligt för barnen att kliva runt i.
Det kan dock vara lämpligt att ta med i en långsiktig planering. Just nu är det inte akut då
verksamheten med största sannolikhet inte kommer att vara på den platsen under
ombyggnadsperioden av Solbacken. Förskolan rör sig runt i samhället och använder olika
platser för sina utflykter och upptåg så de klarar sig tills vi vet hur det blir i framtiden.

Enhetschef för skog och park har tittat på Skogsområdet och det finns med i kommunens
skogsbruksplan så det medför inte det något hinder för att utnyttja marken. Det
enhetschefen för skog och park kunde konstatera på plats var att området är försumpat
(fuktigt stor del under året). Kanten av det utpekade området har också använts sedan en
längre tid som avstjälpningsplats för diverse komposthögar och annat skräp så en hel del
arbetsinsatser kommer att krävas.
Skog och park har inget emot om förskolan vill iordningställa en plats som kan användas
som utflyktsmål och bedömningen är att lämpligheten inte är den bästa pga ovannämnda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

Förvaltningens summering
Förvaltningen instämmer i det förslagsställaren skriver och lägger till vid kontakt, det är
kloka synpunkter. Dock är förvaltningens förslag i detta läget är att förslaget avslås då det är
oklart exakt hur området kommer disponeras och att det är förenat med insatser för att ta
skogen i bruk som skolskog. Att i dagsläget iordningställa det som en skolskog då förskolan
troligtvis flyttar till tillfälliga lokaler känns inte som en bra hantering. Istället bör frågan om
skolskog istället aktualiseras på nytt om det blir så att förskolan finns i denna skogs närhet
framgent och att ytan inte ska användas till annat. Så ett avslag i dagsläget men med en
möjlighet till skolskog i framtiden.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Beslutet påverkar inte barnen negativt då verksamheten hittar andra möjligheter i samhällets
grönområden som finns inom gångavstånd från förskolan (Brunkeparken). Under den
period förskolan befinner sig i ersättningslokaler kommer de också närmare annan skog och
får då möjlighet att promenera dit.

Beslutsunderlag
LU §30, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om en skolskog för Solbackens förskola
Medborgarförslag om skolskog för Solbackens förskola
Karta

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Förslagsställare Daniel Thoréll via epost

Status
Kommunfullmäktige
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orsaker. Det finns även en möjlighet att marken kan komma exploateras på längre sikt då
Länghem förväntas växa.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 127 Granskning av fjärr- och distansundervisning vid
gymnasieskolan - KPMG KS/2021:162
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner förvaltningens insatser.

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av fjärr- och
distansundervisningen vid Tranemo Gymnasieskola. Rapporten är övervägande positiv men
ger en rekommendation att följa upp tre områden.

Ärendet
De områden som KPMG givit rekommendation att följa upp är:
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att
—särskilt följa upp och vid behov tillse att åtgärder vidtas för:
-att personal i behov av kompetensutveckling för fortsatt distansundervisning får det.
-att elever i behov av stöd och särskilt stöd får det.
-att praktiska moment kan genomföras i den grad som krävs enligt ämnenas syfte och kursernas
centrala innehåll och kunskapskrav.
Förvaltningens svar på rekommendationerna är:
-att personal i behov av kompetensutveckling för fortsatt distansundervisning får det.
Svar:
Intern distansutbildning har pågått sedan dag ett. En särskild grupp med spetskompetens
har funnits till all personal. Särskild extern utbildning har genomförts med personal på SFI. I
enkät med personal om fjärr -och distansundervisning upplever alla utom tre att de fått stöd
och hjälp. De flesta, i samma enkät, upplever att tekniken fungerar väl. Workshops med
kollegialt stöd har genomförts regelbundet.
– att elever i behov av särskilt stöd får det.
Svar:
Elevhälsan har skickat ut frågor till alla lärare om de har elever i behov av särskilt stöd och
närundervisning. Dessa elever är på plats och följer både när -och fjärrundervisning med
handledare i ett särskilt och anpassat klassrum. Elevhälsan möter också elever i behov av
annat stöd. Specialpedagog handleder vid behov lärare för bättre kunskapsmålsuppfyllelse
vid fjärrundervisning.
– att praktiska moment kan genomföras i den grad som krävs enligt ämnenas syfte och kursernas
centrala innehåll och kunskapskrav.
Svar:
Yrkesprogrammen- APL har genomförts i normal omfattning under hela perioden med fjärroch distansundervisning. Övriga praktiska moment har genomförts så att kursmålen
uppnåtts. Ingen kurs har behövts förlängas.
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Sammanfattning av ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Högskoleprogrammen- Möjlighet för laborationer har genomförts efter lärares önskemål.
Planeringsledare har lagt upp schema för dessa så att elever kunnat komma in och
genomföra dessa. Praktiska inslag i idrotten har fått genomföras utomhus i mesta möjliga
mån. Inga kurser har behövts förlängas.

Ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Utifrån de förutsättningar verksamheten har fått bedriva verksamhet med anledning av
Coronapandemin så har gymnasiet anpassat sig väl. Påverkan för den enskilda eleven har
försökts minimerats så mycket det går och insatser för de elever som haft särskilda behov har
verkställts.

Beslutsunderlag
LU §31, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse 2021-03-12
Slutlig revisionsrapport granskning distansundervisning Tranemo KPMG
Missiv granskning distansundervisning- Kommunrevisionen

Föredragning och debatt
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 128 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 14 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 2021-03-17—2021-04-12
Skolform

förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

1
13

Ordförandes sign

Utsatt
barn/
elev
pojke
flicka

Inblandade

7
7

barn/elev
personal
annan
vuxen

Typ av
kränkning
14

fysisk
psykisk
muntlig

Diskriminerings
-grund
5
5
9

nej
ja

10
4

skriftlig
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Kommunstyrelsen
2021-05-31

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-03-17—2021-04-12
4

4
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Diskrimineringsgrunder (antal fall)
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 §33, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse 2021-04-13

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 129 Uppdrag - Utreda hur en höjd grundbemanning kan påverka
sjukfrånvaron. KS/2019:589
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Noterar informationen.

En analys är genomförd avseende om en ökad grundbemanning kan påverka sjukfrånvaron
positivt. Det finns många faktorer som påverkar arbetsmiljön i våra verksamheter, där ökad
grundbemanning är en del. Förvaltningens bedömning är dock att det är viktigt att även
väga in fler delar som positivt påverkar sjukfrånvaron. Några av dessa delar innefattar
inrättande av fasta pool-tjänster, hälsosamma arbetstider, delaktiga medarbetare,
samplanering mellan enheter/verksamheter och dialoger om arbetsplatskulturer.
Genom att fortsätta redan påbörjat arbete och ta avstamp och stöd i projektet MedKänsla,
fördjupa och förbättra dialoger och delaktighet på APT, fortsätta att införa årsarbetstid i hela
kommunen är förvaltningens bedömning att detta kommer att påverka sjukfrånvaron på ett
positivt sätt.

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om ökad grundbemanning
kan påverka sjukfrånvaron.
Förvaltningen kan konstatera att det finns många olika saker som kan påverka
sjukfrånvaron, där ökad grundbemanning kan vara en del. En genomgång av statistik för
åren 2018 - 2020 avseende månadsanställda och timanställda för att jämföra sjukfrånvaron är
genomförd. Genomgången visar inte något samband mellan anställningstyp och
sjukfrånvaro.
En ökad grundbemanning, genom att anställa personer på pooltjänster på heltid som täcker
planerad frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn kan bidra till trygghet, kontinuitet, kvalité
och troligen också bättre arbetsmiljö.
Utredningar visar att hållbar arbetstid är en viktig faktor. Arbetstiderna styrs av faktorer på
individ- och organisationsnivå. Påverkansfaktorer kan vara sömn, hälsa, ålder,
arbetsuppgifter, start- och sluttider, motivation m.m.
I samband med arbetet att genomföra rätt till heltid/önskad sysselsättningsgrad är det flera
punkter som är viktiga:
• Analysera nuläge
• Organisera en heltidsorganisation genom att göra medarbetare delaktiga
• Flytta arbetsuppgifter från toppar till dalar
• Samplanera avdelningar och enheter
• Skapa och använda kombinationstjänster
• Föra dialog om förändring och arbetsplatskulturer
• Arbetstidsförläggning utifrån en heltidsorganisation
Ordförandes sign
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Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning:
Förvaltningens analys visar inte att det finns något samband mellan anställningsform och
sjukfrånvaro. En ökad grundbemanning kan vara en faktor som positivt påverkar
sjukfrånvaron, men ytterligare faktorer är också nödvändiga. Exempel på påverkansfaktorer
är fasta pool-tjänster, hälsosamma arbetstider, delaktiga medarbetare, samplanering mellan
enheter/verksamheter och dialoger om arbetsplatskulturer. Redan idag arbetar
verksamheterna med dessa delar.
Pandemin har påverkat arbetet med att minska sjukfrånvaron, vilket gör det svårt att i
nuläget analysera effekterna av ovanstående faktorer fullt ut. Sjukfrånvaron mellan 2019 och
2020 ökar något, men det är endast korttidssjukfrånvaron som ökar, vilket troligen är en
effekt av Coronapandemin. Långtidssjukfrånvaron minskar, vilket förvaltningen ser som en
effekt av ovanstående faktorer.

Ekonomisk påverkan
Minskad sjukfrånvaro, framförallt korttidssjukfrånvaro, får en omedelbar positiv effekt på
ekonomin. Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2 - 14 och under denna period har
arbetsgivaren nästan dubbel kostnad när man sätter in timvikarier. Även dag 15 - 90 har
arbetsgivaren en kostnad för sjuklön, då man under den perioden betalar sjuklön
motsvarande 10%.
En ökning av personal med månadslön, ex personalpool eller överanställning och
minskningar av personal med timlön bör inte påverka ekonomin negativt. Detta under
förutsättning att god planering av arbetstid och schema görs.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen

Beslutsunderlag
AU §67, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse 2020-10-27
KF 2019-11-25, §135 – uppdrag till förvaltningen

Beslutet skickas till
HR-funktionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 130 Inrapportering av årsrapport - Energimarknadsinpektionen 2021
KS/2021:191
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänner upprättade årsrapporter för fjärrvärmeverksamheten 2020

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

Ärendet
Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) ska fjärrvärmeföretag inom sju månader från
räkenskapsårets utgång redovisa årsrapporter till Energimarknadsinspektionen. Syftet med
rapporteringen är att motverka en oskälig prissättning samt öka förtroendet hos kunderna.
Förvaltningen har upprättat rapporter vilka ska godkännas av kommunfullmäktige innan de
senast 31:e juli skickas till Energimarknadsinspektionen.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
AU §78, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2021-04-13
Årsrapport 2020
DoA-rapport 2020

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Samhällssektionen, infrastruktur

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 131 Förmånsbilar KS/2021:257
Kommunstyrelsens beslut
Tillkommande kostnader för hanteringen av förmånsbilar belastar servicesektionen.
Förvaltningen får i uppdrag att säga upp avtalet samtidigt som kommunen ingår
avtalet.

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

Ärendet
Tranemo kommun erbjuder sina anställda förmånsbilar mot ett för arbetsgivaren
kostnadsneutralt bruttolöneavdrag och har gjort så sedan regler för detta antogs av
arbetsutskottet den 1 februari 2010, § 21 (dnr: 2010:4).
Av reglerna framgår att det för arbetsgivaren ska vara kostnadsneutralt.
Förvaltningen avser genomföra en förändrad administrativ hantering, där företaget som
förmedlar bilarna hanterar mer administration. Detta ökar kommunens kostnader och
kommer för nya medarbetare tas ut med ett bruttolöneavdrag.
Idag finns 16 förare som innehar förmånsbilar, vilka har ingångna avtal med arbetsgivaren
där dessa tillkommande administrativa kostnader inte regleras. Förvaltningens ingång är att
gällande avtal gäller och avser inte lägga på ytterligare debitering på dessa förare som redan
har ingångna avtal. Den kostnad som detta innebär föreslås belasta servicesektionen och
funktion som hanterar detta, HR-Funktionen.

Ekonomisk påverkan
Kostnaden beräknas till en engångspost om 25 tkr, samt månadsvisa avgifter om 196
kr/förare under 16 förares återstående leasingstid. Därutöver tillkommer sociala avgifter för
den skattepliktiga förmånen samt ersättning till arbetstagare för förlorad arbetsinkomst.
Sammantaget beräknas arbetsgivarens kostnad till ungefär 200 tkr, vilket kommer belasta
servicesektionen under återstående leasingstid.

Barnkonventionen
Påverkar inte barn

Beslutsunderlag
AU §77, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2021-04-15

Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att säga upp
avtalet samtidigt som kommunen ingår avtalet.

Beslutsgång

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

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

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
HR-Funktionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 132 Riktlinjer för upphandling UPH/2021:3
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar Riktlinjer för upphandling.

Styrdokumentet syftar till att tydliggöra det praktiska genomförandet av upphandlingar och
inköp, ansvarsfördelning, samt administration.
Styrdokumentet anger även riktlinjer att förhålla sig till avseende specifika hänsyn i
upphandlingsunderlagen, så som arbetsrätt, miljöaspekter och social hänsyn.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08, § 110 Policy för inköp och upphandling i
Tranemo kommun. I policyn framgick ”Upphandling är en strategisk uppgift med ett
kommungemensamt intresse. Processen ska präglas av effektivitet, kompetens och
samverkan. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer som förtydligar policyn.”
Styrdokumentet Riktlinjer för upphandling har utformats för att ge vägledning om hur
kommunens upphandlingar ska präglas av en rättssäker process och administration.
Styrdokumentet tar även upp tidigare oreglerade aspekter så som att utforma
upphandlingar så att kvalitets-, miljö-, ekonomi-, och arbetsrättsliga aspekter anpassas till
respektive upphandlingsförmål i den utsträckning det är möjligt och lämpligt.
Styrdokumentet tar även upp ansvarsfördelning mellan verksamhet och
upphandlingsavdelning, samverkan, samt konkurrenshänseende såväl lokalt som
internationellt.
Styrdokumentet tar även upp kommunens behandling av personuppgifter i enlighet med
GDPR, i samband med inlämnande av anbud.

Ekonomisk påverkan
Styrdokumentet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Styrdokumentet har ingen negativ inverkan på barn, utan syftar till att tydliggöra hur barns
rättigheter ska tillvaratas vid upphandlingar och inköp.

Beslutsunderlag
AU §80, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2021-03-24
Styrdokument Riktlinjer för upphandling

Föredragning och debatt
Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.
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Beslutsmotivering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Författningssamling

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer för direktupphandling
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Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 133 Överlämnande av lån TFAB/2021:5
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tranemo Forum AB överlämnar lån (lånenummer 124481) till Tranemo kommun på
befintliga villkor.

Ärendet
Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Lån (lånenummer 124481) ska övertas av kommunen från Tranemo Forum AB på befintliga
villkor ställda av kreditgivaren, Kommuninvest. Lånet om 45 mnkr gäller för tidsperioden
2020-06-01 – 2024-10-02 och har en fast ränta på 0,42%.
Finansieringen är en del i kommunens finans- och likviditetsplanering och kommer att
finansiera delar av tillkommande investering på vård- och omsorgsboendet Solbacken. I
samband med övertagande av detta lån kommer andra krediter att löpa ut.

Ekonomisk påverkan
Tranemo Forum AB minskar sina netto ränteintäkter med totalt 25 tkr.

Beslutsunderlag
TF §37, 2021-05-10
Tjänsteskrivelse 2021-04-13
Låneavtal TRANEMO FORUM AB 124481 - 200601

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 134 Övertagande av lån från Tranemo Forum AB KS/2021:244
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tranemo kommun övertar lån (lånenummer 124481) från Tranemo Forum AB på
befintliga villkor

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

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
Lån (lånenummer 124481) ska övertas av kommunen från Tranemo Forum AB på befintliga
villkor ställda av kreditgivaren, Kommuninvest. Lånet om 45 mnkr gäller för tidsperioden
2020-06-01 – 2024-10-02 och har en fast ränta på 0,42%.
Finansieringen är en del i kommunens finans- och likviditetsplanering och kommer att
finansiera delar av tillkommande investering på vård- och omsorgsboendet Solbacken. I
samband med övertagande av detta lån kommer andra krediter att löpa ut.

Ekonomisk påverkan
Ränteinbetalningar till kreditgivaren uppgår under lånetiden till 659 400 kronor vilket
utbetalas av kommunen.
Kommunens låneskuld kommer vid årets utgång inte ha ökat mer än de tilläggsanslag som
beslutats kopplat till lånefinansiering av vård- och omsorgsboendet Solbacken.

Barnkonventionen
Påverkar inte barn.

Beslutsunderlag
AU §79, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2021-04-12
Låneavtal TRANEMO FORUM AB 124481 – 200601

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Uppsiktsplikt, Årsredovisning Tranemo Forum AB 2020
TFAB/2021:2
Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktige
Godkänner att Tranemo Forum AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Ärendet
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Forum AB för år 2020.
Bolagsstämma har genomförts den 25 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt, samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men kan ej bedöma om
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska
kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet under det
gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av
bolagsordning och ägardirektiven.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §65, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse om Årsredovisning Tranemo Forum 2020 2021-04-07
Årsredovisning TFAB 2020
Signerad granskningsrapport Tranemo Forum 2020 - från lekmannarevisorerna
Revisionsberättelse Tranemo Forum 2020
Protokoll bolagsstämma 2020-03-25
Bolagsordning för Tranemo Forum AB
Ägardirektiv för Tranemo Forum AB

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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•
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Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 136 Uppsiktsplikt, Årsredovisning TranemoBostäder AB 2020
KS/2021:186
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänner att Tranemobostäder AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på ett
sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Ärendet
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemobostäder AB för år 2020.
Bolagsstämma har genomförts den 23 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit i stort
tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de
kommunala aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §66, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse om Årsredovisning Tranemobostäder AB 2020 2021-04-07
20 Underskriven ÅR Tranemobostäder AB
Underskriven lekmannarevisionsberättelse för 2020
Bolagsordning för Tranemobostäder AB
Ägardirektiv för Tranemobostäder AB
Protokoll bolagsstämma Tranemobostäder AB 2020

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Status
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Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 137 Uppsiktsplikt, Årsredovisning Tranemo Utvecklings AB 2020
TUAB/2021:4
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänner att Tranemo Utvecklings AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Ärendet
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Utvecklings AB för år 2020.
Bolagsstämma har genomförts den 18 mars 2021 och stämman beviljade då styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt, samt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men kan ej bedöma om
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska
kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet under det
gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av
bolagsordning och ägardirektiven.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §81, 2021-05-06
AU §64, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse om årsredovisning Tranemo Utvecklings AB 2020 2021-04-07
Årsredovisning TUAB 2020
Revisionsberättelse Tranemo Utvecklings AB
Signerad Granskningsrapport Tranemo Utvecklings AB 2020 - från lekmannarevisorerna
Protokoll TUAB Bolagsstämma 2021-03-18
Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB
AU §64, 2021-04-22

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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2021-05-31

§ 138 Årsredovisning 2020 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
KS/2021:245
•
•
•

Godkänner årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse.
Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2020 har bedrivit sin
verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

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
Kommunassurans startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 69 stycken kommuner.
Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent
till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.
Årets resultat efter skatt uppgår till 6,6 mnkr. Föregående årsresultat var starkare och slutade
på 26,7 mnkr. Anledningen till ett försämrat resultat beror på att finansiella placeringar har
sjunkit i värde samt förluster vid realisationer till ett totalt värde om -7,2 mnkr.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som
kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har
bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de
kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att
bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt
perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån
fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna
kontrollen varit tillräcklig.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Påverkar inte barn.

Beslutsunderlag
AU §82, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2021-04-14
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Revisionsberättelse -- KSFAB signerad 2020
Granskningsrapport 2020 – signerad
Årsredovisning 2020 Kommunassurans
2021-02-04 Uttalande av Kommunassurans styrelse inför kommunens prövning av ändamål

Beslutet skickas till
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Ekonomifunktionen
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 139 Årlig redovisning av partistöd 2020 KS/2021:197
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
•

Godkänner samtliga partiers redovisningar av användandet av partistöd för 2020.
Betalar ut partistöd till samtliga partier enligt beslutade regler.

Ärendet
Redovisningen av utbetalt partistöd ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen
senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari till 31 december föregående år och visa att partistödet använts
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen
ska även en granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare.
Om ett parti inte har lämnat in en redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen
inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigad till partistöd för nästkommande
år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget
partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler.
Följande underlag efterfrågas i samband med redovisningen från alla partier,
- Granskningsrapport av utsedd granskare
- Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning)
Protokollsutdrag som visar:
- Vald styrelse
- Valda revisorer
- Föreningens firmatecknare
- Föreningens Bg/PG-nummer
- Utsedd granskare
I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 31 § andra och tredje stycket anges ” En av mottagaren
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas i
redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisningen och granskningsrapport enligt första och andra stycket.”
Redovisningarna har nu granskats av förvaltningen och begäran om komplettering har
skickats ut. Efter komplettering ser redovisningen ut som följer,
Centerpartiet
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av
granskningsrapport av utsedda granskare.
Socialdemokraterna
Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

Kristdemokraterna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.

Moderaterna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av
granskningsrapport av utsedda granskare.
Miljöpartiet de gröna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Vänsterpartiet
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av epost med granskningsrapport av utsedd granskare.
Sverigedemokraterna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.

Ekonomisk påverkan
Godkänd redovisning generar utbetalt partistöd.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §83, 2021-05-06
Tjänsteskrivelse 2021-03-31
Samtliga partiers redovisningar
Regler för partistöd

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Samtliga gruppledare

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

60

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Liberalerna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering av epost med vald granskare och firmatecknare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Status

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Kommunfullmäktige
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Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

61
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§ 140 Valärende - avsägelse Jan Hagberg som ledamot i
budgetutskottet KS/2021:318
•
•

Entledigar Jan Hagberg (SD) som ledamot i budgetutskottet.
Utser Wajdi-Louis Azouri (SD) till ny ledamot 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
Jan Hagberg (SD) har, 2021-05-10 inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad
från sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i budgetutskottet.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-10 (§112) att entlediga Jan från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelse.

Beslutsunderlag
Avsägelse Jan Hagberg

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Letth (SD) föreslår att utse Wajdi-Louis Azouri (SD) till ny ledamot i budgetutskottet.

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

Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtöd
HR-funktionen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31

§ 141 Ej verkställda beslut 2020 kvartal 1 KS/2020:436
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
har lämnats för första kvartalet år 2020.

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

Beslutsmotivering
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och
kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre
månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa
beslut enligt LSS och SoL

Ärendet
Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och
individrapport över ej verkställda beslut under första kvartalet år 2020 till Inspektionen för
vård och omsorg.
Ytterligare individrapporter har tillkommit sedan det beslutades om ej verkställda beslut för
år 2020 kvartal 1 och därför behöver det ske ett till beslut i saken.
Enligt rapporten finns 13 beslut inom äldreomsorg enligt SoL samt fyra beslut inom
funktionsnedsättning enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Dessa beslut är utöver dem besluten från år 2020 kvartal 1 som kommunfullmäktige tog
beslut om den 23 november år 2020, §140.

Beslutsunderlag
OU §36, 2021-04-22
Tjänsteskrivelse 2021-06-01021-03-30

Beslutet skickas till
Myndighetsfunktionen
Revisorerna

Ordförandes sign
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Sekr sign
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Kommunfullmäktige
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Justerares sign
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§ 142 Domar till kommunstyrelsen 2021 KS/2021:14
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

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

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

Ärendet
Följande domar delges kommunstyrelsen;
- Beslut Dom Förvaltningsrätten Jönköping
Dom 2021-03-29
Mål nr 4941-20
- Beslut Dom Förvaltningsrätten Jönköping
Dom 2021-03-29
Mål nr 7022-20
- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping
Dom 2021-03-26
Mål nr 5830-20
- Dom Borås Tingsrätt
2021-03-24
Mål nr B887-21

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Information från förvaltningen KS/2021:48
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Ärendet
Samhällssektionen
Fastighet
Grimsås skola
Etapp 2 för Grimsås skola är igång med bland annat matsal, storkök och kvarvarande
utemiljö. Slutbesiktning kommer att ske i slutet november.
Västergården
Slutbesiktning för Västergården i Tranemo kommer att äga rum 3:e juni.
Skog och park
Skog och park kommer i sommar få hjälp av feriearbetande ungdomar med risplockning
efter avverkningar runt om i Tranemo. Arbetsinsatsen kommer förhoppningsvis att bidra till
en positiv upplevelsehöjning i invånarnas ögon.
Solbacken – nytt vård- och omsorgsboende
Arbetet med att utvärdera aktörer pågår. Enligt tidplanen ska tilldelning kunna ske på AU
(enligt gällande delegationsordning) den 3 juni.
Infrastruktur
Förvaltningen håller på att ta fram tydliga rutiner, samarbetsformer och en säker
handläggning för arbetet med att omhänderta, avlägsna och skrota fordonsvrak. Mer
information kring hantering av fordonsvrak och vilket ansvar de olika aktörerna har
kommer att uppdateras och finnas på vår hemsida inom kort.

VA/Gata
Nytt reningsverk i Grimsås

Arbetet går enligt planerna och en detaljprojektering har påbörjats. En provisorisk drift
planeras in då reningsverket ska rivas och byggas upp på nytt. Det är ett stort och gediget
arbete med många olika delar.
Besiktning av belysningsstolpar

Besiktning av belysningsstolpar har genomförts. Under besiktningen har det konstaterats att
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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2021-05-31
det finns ett antal som är underkända och behöver bytas omgående. Att arbeta med att
kontinuerligt arbeta med utbyte av underkända stolpar är viktigt ur ett trygghetsperspektiv,
men också ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom vi vid byte av stolpar övergår från
högtrycknatrium till LED.
Hastighetsplan

VA-plan

Ett viktigt uppdrag som är i slutfasen. Där läggs grunden för kommunens VA-strategi och
vad som gäller nu och i framtiden.
Renhållning
Vi har börjat summera resultat för att se vad införandet av matavfallsinsamling har gett för
effekter. 2018 samlades det in 1658 ton restavfall i kommunen och 2020, året då
matavfallsinsamlingen var fullt genomförd, var samma siffra 1178 ton. En minskning av
restavfall med närmare 500 ton och dessutom samlades det in 671 ton matavfall.
Under våren 2021 har vi genomfört plockanalyser som vi jämfört med siffror från 2015. Hos
hushåll som sade sig kompostera var då 28% av restavfallet matavfall, samma siffra är idag
10,9%. Gällande förpackningar som också ska sorterad ut var det 24% förpackningar i
restavfallen 2015 och nu ligger det på 18%.
Vi kan konstatera en förflyttning av avfall och att hushållen generellt blivit bättre på att
sortera. Utfall och resultat ger bekräftelse på en lyckad satsning, men det ger också underlag
för ytterligare insatser kring information och kommunikation om avfall.

Fritid, bibliotek och kultur
Sommarlovsprogram

Planering pågår för fullt för att få fram ett roligt och coronasäkert sommarlovsprogram för
barn i åldrarna 6–15 år. Det är en grupp med representanter från kultur, bibliotek, fritid,
omsorg/fältare, folkhälsan och parkgruppen Glasparken som arbetar tillsammans. Vi
kommer att söka de statliga lovbidraget (gäller för sommarlov, höstlov och jullov) på 183 000
kronor och cirka 100 000 kommer att avsättas till sommarlovet.
Bibliotek

Planering pågår inför ett eventuellt öppnande av biblioteket den 7/6 då vi förmodligen får
börja med begränsat antal besökare och korta besök. Till hösten är avsikten att komma igång
med studiecirkel kring skaparbibblan och utveckla programverksamheten på Centralen.
Kultur

UngPoddTranemo har släppt ett pilotavsnitt, finns bland annat på Spotify, Pod.space,
Podcaster.
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Nya 40-skyltar med gällande föreskrifter har satts upp i Ambjörnarp. Limmared har
påbörjats, Länghem och Tranemo står på tur.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-31
Kulturskolan har beviljats medel från Kulturrådet för att bredda utbudet och nå fler
ungdomar. 484 400 kr för öppen verksamhet, spelutveckling, podcast mm kommer det att
satsas på redan under höstterminen 2021. Ytterligare 100 000 kr har beviljats för att utöka
samarbetet med Svenljunga kulturskola.

Visma Addo ID-nummer : cfbf4d10-b734-4130-baf2-3eb9069c4e98

X- sites, utställningar med platsspecifik temporär konst i landskapen efter cykelleden
Sjuhäradsrundan. I år kommer platsen för konstverket vara Månstad. 24 maj presenterades
konstnären Maria Koolen Hellmin för invånarna. Konsten kommer att finnas att beskåda
från slutet av juni till november 2021.
Nationaldagen kommer att firas digitalt, just nu pågår filmning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-31
Information till kommunstyrelsen maj

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

Slutinstans
Kommunstyrelsen
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§ 144 Delegeringsbeslut KS/2021:6
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade
handlingar.

Jäv
Lennart Haglund (C) anmäler jäv och deltar därmed inte handläggningen av ärendet.
Gunilla Blomgren (L) 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 2021-05-19
Delegeringsbeslut Personal April
Delegeringsbeslut LSS april
Delegeringsbeslut FN SoL april
Delegeringsbeslut Färdtjänst april
Delegeringsbeslut IFO april
Delegeringsbeslut ÄO april
BAB-beslut april 2021

Status
Pågående
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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§ 145 Delgivningar KS/2021:130, 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.
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Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande;
- KF §89 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2020
- Beslut KF 2021-04-29 Värnamo val av ledamot till Entreprenörsregionen
- Följebrev regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation
- Ett Sverige som håller ihop – Regeringens insatser för minskad segregation och goda
livschanser för alla
- Inbjudan och program för Arbetsförmedlingens projekt Jämställd etablering 11 juni 2021

Status
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§ 146 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:7, KS/2021:43, KS/2021:17
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.
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Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll;
- Protokoll AU 2021-04-22, direktjusterat
- Protokoll AU 2021-04-22
- Protokoll OU 2021-04-22
- Protokoll LU 2021-04-22
- Protokoll AU 2021-05-06
- Protokoll AU 2021-05-22
- Protokoll BU 2021-04-28
- Protokoll BU 2021-04-29

Status
Pågående
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§ 147 Nämndprotokoll ÖFN/2021:5, 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.
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Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll;
- Protokoll ÖFN 2021-05-05
- Bygg och miljönämnden Gislaved Tranemo sammanträde 2021-02-02
- Bygg och miljönämnden Gislaved Tranemo sammanträde 2021-03-30
- Bygg och miljönämnden Gislaved Tranemo sammanträde 2021-03-02
- Bygg och miljönämnden Gislaved Tranemo sammanträde 2021-04-27

Status
Pågående
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§ 148 Övriga protokoll KS/2021:34, TFAB/2021:1
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.
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Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande protokoll;
- Protokoll Tolkförmedling Väst 2021-03-26
- Protokoll SÄRF 2021-04-23
- Protokoll TFAB Styrelsesammanträde 2021-05-10

Status
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