Plats

Forumsalen i Tranemo/ Digitalt via Microsoft Teams

Tid

13:00 – 14:40

Närvarande

Beslutande
Anders Brolin (S), ordf.
Lennart Haglund (C), vice ordf. §§198–210, §§212–214
Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf.
Rosé Torkelsson (S)
Lena Eksberg (S)
Caroline Bergmann (Mp)
Per Simonson (Kd)
Stefan Larsson (V)
Torbjörn Edgren (C)
Emelie Romland (C), ers.
Stephan Bergman (M)
Kathleen Wireklev (M) §§209–214
Ellinor Liljegren Kalmar (M), ers. §§198–208
Anna Letth (SD)
Christoffer Andersson (C), ers. §211
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Icke tjänstgörande ersättare
Leif Gustavsson (S)
Göran Björk (S)
Bo Haarala (S)
Rikard Strömberg (S)
Gunilla Blomgren (L)
ChrisTina Yngvesson (Kd)
Christoffer Andersson (C)
Ellinor Liljegren Kalmar (M)
Wajdi-Louis Azouri (SD)

Övriga närvarande

Ordförandes sign

Sanna Blomgren, processekreterare
Carita Brovall, kommunchef
Kajsa Montan, funktionschef
Tobias Edoff, funktionschef
Konrad Fredh, ekonomichef
Patrik Westerlund, sektionschef
Angela Madsén Jonsson, sektionschef
Thomas Åhman, sektionschef
Frida Jonassen, verksamhetsutvecklare §199
Karin Eliasson, folkhälsostrateg §199
Annika Loman, fritidschef §201
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Paragrafer

§198-§214

Utses att justera

Torbjörn Edgren (C)

Protokollet signeras digitalt

Sekreterare

Protokollet signeras digitalt
Sanna Blomgren

Ordförande

Protokollet signeras digitalt
Anders Brolin (S)

Justeringsperson

Protokollet signeras digitalt
Torbjörn Edgren (C)
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Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-20

Anslaget under tiden

2021-09-24—2021-10-18

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

Protokollet signeras digitalt

Sanna Blomgren
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§ 198 Reviderat gymnasiesamverkansavtal - Boråsregionen KS/2021:392
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.

Beslutsmotivering
Reviderat gymnasiesamverkansavtal - Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-06-04 att rekommendera
medlemskommunerna att godkänna det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för
Sjuhärad.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2021-10-31 på
info@borasregionen.se
Förvaltningen ser inga hinder eller har några invändningar gentemot det reviderade avtalet.
Tranemo kommuns skolchef har deltagit i samverkan vid framtagandet.

Ärendet
Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i någon av Sjuhärads medlemskommuner
och som ska påbörja sina studier inom ungdomsgymnasiet, möjlighet att som
förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av kommunerna. Detta blev möjligt
genom det samverkansavtal som undertecknades av dåvarande kommunalråd och som
fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas verksamhet i denna region.
Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har
gymnasiesamverkansavtalet i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som
utvecklats i samverkan. Utöver detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån
nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad
version av nuvarande avtalstext, en justering som bland annat ska förtydliga
skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor och förutsättningar.
Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för
samverkan kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av
särskilt stöd samt för de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam
antagning. Utöver dessa dokument har bilageförslag även formulerats kring överlämning
när en elev byter skola samt rutiner och ansvar när en elev flyttar.
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Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den
samverkan som krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i
kompetensförsörjningsarbetet.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen förändrad ekonomisk påverkan.

Visma Addo ID-nummer : dce88e81-7814-4af3-aef0-d572c632de18

Barnkonventionen
Gymnasiesamverkan ger barn/ungdomar ytterligare möjligheter till utbildning.
Då detta samverkansavtal syftar till att:
• Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir
mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.
• Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-04
Protokollsutdrag direktionen
Följebrev
Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad

Beslutet skickas till
LU §50, 2021-08-26
Boråsregionen, medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2021-10-31 på
info@borasregionen.se
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 199 Utredning, Hedersrelaterat våld och förtryck KS/2021:124
•

Godkänner utredningen

•

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta enligt rekommendationerna i utredningen.

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

Ärendet
Karin Petersson (M) har den 28 augusti 2019 lämnat en motion om hedersrelaterat våld och
förtryck. Motionären beskriver att Tranemo kommun i en undersökning som publicerats
sommaren 2019 ligger bland de sämsta i landet i att arbeta med hedersrelaterat våld.
Motionären yrkade på att en utredning ska ske kring hur arbetet med hedersrelaterat våld
och förtryck så snart som möjligt kan införlivas i arbetet som sker inom ramen för trygg och
säker kommun. Utifrån detta syfte är utredningen gjord.
Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck är ett förvaltningsövergripande arbete där
TSK är en kunskapsinhämtande, stöttande och rådgivande funktion. Arbetet är på detta sätt
redan införlivat i TSK.
Utredningen visar att det inom förvaltningen arbetas med att ta fram en aktivitetsplan för att
säkerställa och medvetandegöra medarbetares grundläggande kunskaper inom området
hedersrelaterat våld och förtryck. Vissa aktiviteter sker i samverkan med trygg och säker
kommun, TSK.

Rekommendation är att fortsätta med det arbete som redan pågår och är planerat. Vidare är
det av vikt att upprätthålla samt utveckla tvärsektoriell kompetensutveckling och god
samverkan.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Utredningen har ingen bäring ur ett barnrättsperspektiv.
Det arbete som förvaltningen gör för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är dock
viktigt ur ett barnrättsperspektiv för att förhindra att barn far illa utan får leva ett tryggt liv
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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där de får sina behov tillgodosedda och kan utvecklas. Alla barn har samma rättigheter och
lika värde samt ska ha möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : dce88e81-7814-4af3-aef0-d572c632de18

OU §65, 2021-08-26
Tjänsteskrivelse 2021-06-21
Utredning om hedersrelaterat våld och förtryck
Motion om hedersrelaterat våld och förtryck KS 2019:417
KF 2021-02-08 §6, Svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck
Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Föredragning och debatt
Folkhälsostrateg Karin Eliasson och verksamhetsutvecklare Frida Jonassen föredrar ärendet
och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stephan Bergman (M) yrkar på att förvaltningen ska få i uppdrag att arbeta enligt
rekommendationerna i utredningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Bergmans (M) yrkande.
Yrkandet bifalles.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Omsorgssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 200 Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra
Götaland 2018–2022 KS/2021:142
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022

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.

Ärendet
År 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för
åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen,
de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra
Götaland (NSPHiG). Under 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt
arbete. Handlingsplanen förslogs därför förlängas till och med 2022. Den länsgemensamma
styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober 2020 bakom en
förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Målen i handlingsplanen är
fortsatt aktuella.
Den 12 februari 2021 förslog Boråsregionen sina medlemskommuner att ställa sig bakom
förlängningen.
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där
vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla våra
gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan. För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma
mål och strategier efter
2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 2023 och framåt
påbörjas.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan. Förlängningen av handlingsplanen är dock
en förutsättning för att kunna ta del av statsbidrag i denna samverkansform.

Barnkonventionen
Beslutet bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
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Beslutsunderlag
OU §66, 2021-08-26
Tjänsteskrivelse 2021-02-26
Protokollsutdrag § 6 210212 Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022,
Boråsregionen
Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022
Visma Addo ID-nummer : dce88e81-7814-4af3-aef0-d572c632de18

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Boråsregionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 201 Ansökan om kommunalt bidrag till padelhall från Tranemo IF
Fotboll KS/2020:482
Kommunstyrelsens beslut
Avslår Tranemo IF Fotbolls ansökan om bidrag till padelhall.

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
Tranemo IF Fotboll värnar om att bedriva fotbollsverksamhet för barn och unga.
Padelverksamheten ser man som ett komplement till fotbollen och en möjlighet att öka
intäkterna i föreningen. Man är inte främmande för att starta en padelsektion för barn och
unga i föreningens regi om intresse skulle finnas. Föreningen ser positivt på möjligheten för
skolor att nyttja hallen samt att elever kan få boka hallen under lov till ett rabatterat pris.
Föreningen har påbörjat byggnation och färdigställande av hallen innan beslut om bidrag
kunde tas. Enligt kommunens regelverk så kan bidrag inte beviljas för projekt som är
påbörjade.

Sammanfattning av ärendet
Tranemo IF Fotboll har inkommit med en ansökan om bidrag på 1 000 000 kr till byggnation
av padelhall vid Tranehov i Tranemo.
Föreningen vill enligt ansökan vitalisera barn- och ungdomsverksamheten och få barn och
unga från hela kommunen att röra på sig. Tranemo IF Fotboll värnar om att bedriva
fotbollsverksamhet för barn och unga. Padelverksamheten ser man som ett komplement till
fotbollen och en möjlighet att öka intäkterna i föreningen. Man är inte främmande för att
starta en padelsektion för barn och unga i föreningens regi om intresse skulle finnas.
Föreningen ser positivt på möjligheten för skolor att nyttja hallen samt att elever kan få boka
hallen under lov till ett rabatterat pris.
Padel är Europas snabbast växande bollsport och är en racketsport som 1974 fick de regler
och principer som gäller i dag. VM arrangerades för första gången 1992 och VM samt EM
spelas vartannat år. Man spelar i regel dubbel, med samma poängräkning som i tennis.
Vanliga tennisbollar används, spelplanen är 10×20 meter och underlaget betong, cement,
plast eller konstgräs. Banan är kringbyggd av fyra meter höga väggar av glas eller tegel. Boll
som träffar väggarna runt banan efter studs i marken är fortfarande i spel, på samma sätt
som i exempelvis squash.
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Projektidén och ansökan har kommit fram väldigt snabbt vilket gör att kommunens ordinarie
bidragsregler inte går att tillämpa. Föreningen beslöt att påbörjades byggnation av hallen innan beslut
om bidrag kund tas. Hallen är nu värdigställd och verksamheten är i full gång.

Ekonomisk påverkan
Föreningens satsning uppgår enligt kalkylen till 7 miljoner och föreningen söker 1 000 000
kr i bidrag från kommunen. Föreningen har påbörjat byggnation och färdigställande av
hallen innan beslut om bidrag kunde tas. Enligt kommunens regelverk så kan bidrag inte
beviljas för projekt som är påbörjade.

Barnkonventionen
Padelhallen kommer att ha en positiv påverkan på barn och ungas möjlighet att utöva
ytterligare en idrott inom Tranemo kommun. Det kommer troligen att finnas möjligheter för
barn och unga att hyra hallen till en subventionerad kostnad.

Beslutsunderlag
AU §123, 2021-08-26
Tjänsteskrivelse om kommunalt bidrag till Tranemo IF Fotbolls padelhall
Bilaga 1 Kostnadssammanställning -Tranemo IF Fotboll
Bilaga 2 Kartor -Tranemo IF Fotboll
Bilaga 3 Ansökan om kommunalt bidrag till padelhall från Tranemo IF Fotboll
TIF:s svar på frågor om barn och ungdomsverksamhet 2021-01-09

Föredragning och debatt
Fritidschef Annika Loman föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen Verksamhet Kultur och Fritid
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
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I Sverige utvecklas nu padelsporten snabbt, både föreningsdrivna anläggningar och
kommersiella anläggningar växer fram i många kommuner. Tranemo har en tradition av
föreningsdrivna anläggningar vilket bidrar till att det finns en omfattande barn- och
ungdomsverksamheten i kommunen. Kommunen ser fördelar med att padelhallen drivs i
föreningsregi, då den på så sätt skulle kunna komma barn och unga till del genom
föreningsverksamheten till en rimlig hyreskostnad. Det kommer troligen att finnas
möjligheter för barn och unga att hyra hallen till en subventionerad kostnad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-20
Status
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§ 202 Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo KS/2020:361
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 discgolf förening har startats och som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en
discgolfbana som skall stå klar i sommar. Kommunen har på olika sätt bidragit till projektet
utan att belasta kommunens ekonomi när det gäller varken kostnader för anläggandet eller
underhåll. Därmed har förslagsställarens önskan blivit verklighet.

Sammanfattning av ärendet
En discgolf förening har startats som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en
discgolfbana som skall stå klar i sommar.
Avtal är tecknat om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte att
belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll.
Förslagsställaren är inte involverad i projektet men får tack vare det här initiativet sin önskan
förverkligad.

Ärendet
Anthon Lundgren har 2020-07-10 lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en
frisbeegolfbana (discgolf) i Tranemo. Förslagsställaren anser att en frisbeegolfbana skulle
passa bra runt sjön. Då många promenerar runt Tranemo sjön och det är populär och vara
ute i naturen så skulle det passa bra att anlägga en bana här. Vidare tror förslagsställaren att
det inte borde vara en jättekostnad för kommunen och anser att Centralen skulle kunna vara
ett ypperligt ställa att kanske hyra frisbees och hämta scorekort.
Förvaltningen har kontaktat förslagsställaren och informerat om att en discgolf bana är på
gång i Tranemo och han har därmed inte har något att tillägga.

Under tiden som utredning pågått har det kommit in förfrågan från annat håll om hjälp att
teckna avtal om upplåtelse av kommunal mark i Hembygdsparken Tranemo för att anlägga
en discgolfbana (samma sak som frisbeegolf). En discgolf förening har startats som med
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hjälp av privata finansiärer nu anlägger en discgolfbana som skall stå klar i sommar. Avtal är
tecknat med föreningen om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte
att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll.
Tjänstepersoner från Samhällssektionen har varit behjälpliga med vilka hänsyn och regler
som behöver följas för att föreningen skall kunna anlägga och bedriva sin verksamhet.

Svenska Frisbeesportförbundet (även discgolf) är med i Riksidrottsförbundet (RF) sedan
1983. I Sverige finns ett hundratal banor av varierande svårighetsgrad och kvalité. Banorna
har vanligtvis 9 eller 18 korgar (hål).
Spelets grundidé är att med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. Korgen,
även kallad kedjehål, är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp
discen så att den faller ner i korgen.
Discgolf är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Till en början klarar
man sig bra med en till tre olika discar. Den som hållit på lite längre använder många olika
discar med varierande flygegenskaper, t.ex. en driver, midrangedisc och en putter. Det är en
relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem som helst
eftersom den inte är inhägnad.

Ekonomisk påverkan
Förslagsställaren är inte involverad i projektet. Tack vare Tranemo discgolf förening kommer
projektet inte att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller
underhåll.

Barnkonventionen
Discgolf är en relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem
som helst eftersom den inte är inhägnad. Fritid kommer troligen kunna låna ut discar till
barn och unga med någon form av lånesystem.

Beslutsunderlag
AU §124, 2021-08-26
Tjänsteskrivelsen 2021-07-13
KS/2020:361 - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.
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Kort information om discgolf
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige
Visma Addo ID-nummer : dce88e81-7814-4af3-aef0-d572c632de18

Status
Kommunfullmäktige
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§ 203 Medborgarförslag om en frisbeegolfbana i Tranemo kommun
KS/2020:460
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 discgolf förening har startats och som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en
discgolfbana som skall stå klar i sommar. Kommunen har på olika sätt bidragit till projektet
utan att belasta kommunens ekonomi när det gäller varken kostnader för anläggandet eller
underhåll. Därmed har förslagsställarens önskan blivit verklighet.

Sammanfattning av ärendet
En discgolf förening har startats som med hjälp av privata finansiärer nu anlägger en
discgolfbana som skall stå klar i sommar.
Avtal är tecknat om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte att
belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll.
Förslagsställaren är inte involverad i projektet, men har tack vare det här initiativet fått sin
önskan förverkligad.

Ärendet
Ludwig Hedin har 2020-09-16 lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en
frisbeegolfbana (discgolf) i Tranemo. Förvaltningen har kontaktat förslagsställaren och
informerat om att en discgolf bana är på gång i Tranemo och han har därmed inte har något
att tillägga.
Under tiden som utredning pågått har det kommit in förfrågan från annat håll om hjälp att
teckna avtal om upplåtelse av kommunal mark i Hembygdsparken Tranemo för att anlägga
en discgolfbana (samma sak som frisbeegolf). En discgolf förening har startats som med
hjälp av privata finansiärer nu anlägger en discgolfbana som skall stå klar i sommar. Avtal är
tecknat med föreningen om markupplåtelse av kommunal mark och projektet kommer inte
att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller underhåll.
Tjänstepersoner från Samhällssektionen har varit behjälpliga med vilka hänsyn och regler
som behöver följas för att föreningen skall kunna anlägga och bedriva sin verksamhet.
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Kort information om discgolf

Spelets grundidé är att med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. Korgen,
även kallad kedjehål, är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp
discen så att den faller ner i korgen.
Discgolf är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Till en början klarar
man sig bra med en till tre olika discar. Den som hållit på lite längre använder många olika
discar med varierande flygegenskaper, t.ex. en driver, midrangedisc och en putter. Det är en
relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem som helst
eftersom den inte är inhägnad.

Ekonomisk påverkan
Förslagsställaren är inte involverad i projektet som nu genomförs av discgolf föreningen och
kommer inte att belasta kommunen när det gäller varken kostnader för anläggandet eller
underhåll.

Barnkonventionen
Discgolf är en relativt billig sport som många kan ha glädje av. Banan kan användas av vem
som helst eftersom den inte är inhägnad. Fritid kommer troligen kunna låna ut discar till
barn och unga med någon form av lånesystem.

Beslutsunderlag
AU §125, 2021-08-26
Tjänsteskrivelsen 2021-07-15
KS/2020:460 - Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Tranemo

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige
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Svenska Frisbeesportförbundet (även discgolf) är med i Riksidrottsförbundet (RF) sedan
1983. I Sverige finns ett hundratal banor av varierande svårighetsgrad och kvalité. Banorna
har vanligtvis 9 eller 18 korgar (hål).
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§ 204 Medborgarförslag om crossbana för cyklar i Länghem
KS/2020:400

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget antas

Ärendet
Susanne Ljunggren har 2020-08-16 lämnat ett medborgarförslag om åtgärd i ett skogsområde
i centrala Länghem. Susanne vill att området ska göras iordning till en crossbana för cyklar
eller att skogsområdet gallras och får en parkliknande karaktär. Det framkom även att någon
har slängt komposthögar som medför illaluktande i skogsområdet.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-06-30 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag. I samband med kontakten framkom att skogsområdet det
handlar om ingår i kommunens gröna skogsbruksplan och vid kontroll i planen föreslås
gallring av hela området i planperioden.
Förvaltningen kommer inom ett år genomföra en skogsgallring med avsikt att skapa en
parkliknande miljö i enighet med vad medborgarförslaget önskar. Förvaltningen kommer
även montera upp informationsskylt om att avstjälpning av trädgårdsavfall är förbjudet i
skogen.

Ekonomisk påverkan
Avverkningen förväntas ge ett positivt ekonomiskt tillskott.

Barnkonventionen
Har ingen negativ påverkan i ärendet.

Beslutsunderlag
AU §126, 2021-08-26
Tjänsteskrivelse Skogsområde centralt i Länghem 2021-06-30
Medborgarförslag om crossbana för cyklar i Länghem
Skogsområde i Länghem

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.
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Beslutet skickas till
Susanne Ljunggren
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
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Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 205 Medborgarförslag om att flytta konstverk från Solbacken till
Centralen KS/2019:577
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget antas

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

Beslutsmotivering
Förvaltningen behöver flytta all konst från Solbacken under den tid nya Solbacken byggs och
antar medborgarförslag om att flytta Bengt Gustafssons verk, En association- ett liv från
Solbacken i Länghem till Centralen under tiden byggnationen pågår.

Ärendet
Gunilla Gustafsson har 2019-11-21 lämnat ett medborgarförslag om att flytta Bengt
Gustavssons verk, En association- ett liv från Solbacken i Länghem till Centralen i Tranemo.
Förslagsställaren anser att konstverket är ett av de finaste verken konstnären har gjort och att
fler ska kunna ta del av det nu när Solbacken ska rivas och byggas på nytt. Förvaltningen har
vid flera tillfällen varit i kontakt med Gunilla Gustafsson för att ge henne tillfälle att utveckla
sitt förslag. Kultur har tillsammans med verksamheten på Solbacken dokumenterat konsten.
Den har märkts, emballerats och magasinerats i kommunens olika förråd och kommer att
vara där till dess att nya Solbacken är byggd. Förvaltningen har kommunicerat förslaget med
verksamheten på Solbacken, föreningar i Länghem och Pär Gustafsson, som är medskapare
av konstverket En association- ett liv. Alla är överens att konstverket ska tillbaka till
Länghem när nya Solbacken är byggd. Pär Gustafsson meddelar dessutom att hans far och
medskapare Bengt Gustafsson ville inte att konstverket flyttades från Länghem.
Detta har meddelats förslagsställaren och hon förstår och är nöjd med tidsbegränsad flytt av
konstverket.

Ekonomisk påverkan
Kostnader för installationen av konstverket på Centralen tas från samhällssektionens budget.

Barnkonventionen
Konst och kultur är viktigt för alla men särskilt för barn och unga. Det kan stimulera fantasi,
vidga perspektiv och träna färdigheter och uttryckssätt. Öppna nya världar helt enkelt.
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Kultur i Tranemo tänker göra ett antal evenemang kring konstverket för allmänheten och
särskilt för barn.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : dce88e81-7814-4af3-aef0-d572c632de18

AU §127, 2021-08-26
Tjänsteskrivelsen 2021-08-03
KS/2019:577 - Medborgarförslag om att flytta konstverk från Solbacken till Centralen

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Gunilla Gustafsson
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 206 Medborgarförslag om mer biologisk mångfald i kommunen
KS/2020:273
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Antar delvis medborgarförslaget.

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
Katarina Nyman har 2020-05-14 lämnat ett trevligt och ambitiöst medborgarförslag med
önskemål om mer biodling, ängar, fruktträd, buskar, finare mötesplats på Limmared torg
och en allmän uppmuntran om fler mötesplatser för folkhälsa och rekreation riktat till
tätorten i Limmared och övriga kommunen.
Kommen ser att delar av förslaget bör genomföras, enligt följande:
•

Antar förslaget gällande biodling genom att öppna upp möjligheten för medborgare
som önskar upplåta mark för bikupor på kommunal mark.

•

Avslår förslaget om att kommunen ska driva biodling.

•

Antar delvis förslaget kring gräsmattor där kommunen idag jobbar med att
omvandla vissa gräsmattor till slaghacksytor.

•

Avslår förslaget om plantering kring fruktträd till dess att kommunen utrett
möjligheten.

•

Antar delvis förslaget om fler mötesplatser genom att sätta ut bänkar.

Översiktsplan
Tranemo kommun började under 2021 att ta fram en ny Översiktsplan där delar av förslagen
i medborgarförslaget kan komma till nytta för hur kommunen kan jobba strategiskt med sina
grönytor.
Grönyteskötsel
Tranemo kommun jobbar strategisk i frågor kring grönyteskötsel. Bland annat lägger
kommunen om delar av det som föreslagits i medborgarförslaget. Gräsmattor är tänkt att bli
slaghacks ytor (dvs ytor som slås bara någon gång om året) för att bli mer ängs lika. Det
sparar in både bränsle och transporter samtidigt som vi gynnar insektslivet.
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Gällande plantering av fruktträd tar kommunen med sig förslaget för framtida planering.
Förslaget kräver dock vidare utredning.

Flera bänkar har satts ut i våra områden i kommunen och vi jobbar aktivt med att höja nivån
på den tätortsnära skogen för att skapa trevliga miljöer.
Marknadsföring
Idag marknadsför Tranemo kommun, ihop med Svenljunga kommun, den vackra och stilla
natur som finns i kommunen på http://svenljungatranemo.se. Där kan alla ta del av
outdoor/utomhus-upplevelser som inspirerar fler att ge sig ut i naturen.
Förvaltningen var i kontakt med Katarina 2021-06-23 för att ge förslagsställaren tillfälle att
utveckla sitt förslag. Katarina var nöjd med svaren och önskar inte vidareutveckla sitt
förslag.

Ekonomisk påverkan
Utplacering av bikupor kan vara förknippat med en ekonomisk kostnad som det idag inte
finns kommunala medel avsatta för. Förvaltningen tar med sig kostnaden för bikupor i
kommande budgetarbete.

Barnkonventionen
Medborgarförslaget ses endast ha en positiv effekt ur ett barnrättsligt perspektiv.

Beslutsunderlag
AU §128, 2021-08-26
Tjänsteskrivelsen 2021-06-22
Medborgarförslag

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Katarina Nyman förslagsställare
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Ordförandes sign
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Det finns företag som hyr ut bikupor men det är ofta förknippat med en kostnad. Tranemo
kommun ställer gärna upp att hitta lösningar för medborgare som önskar att upplåta mark
för bikupor.
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Slutinstans
Kommunfullmäktige
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§ 207 Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo KS/2019:186

•

Medborgarförslaget antas delvis.

•

Förvaltningen får i uppdrag att samverka med föreningen om att anlägga
hundrastgård.

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

Beslutsmotivering
Förvaltningen har varit i kontakt med frågeställaren och för en dialog om att hundägarna
som kan ta på sig ansvaret för driftkostnader samt ta fram ett kostnadsförslag för
iordningställandet av en hundrastgård, medan kommunen stöttar med lämplig plats för
ändamålet.

Ärendet
Ett medborgaförslag har inkommit 2019-03-16 från Johanna Nydén om att kommunen skall
anlägga en hundrastgård i Tranemo tätort.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2019-05-13 för att säkerställa att
önskemålen ej missuppfattas. Överenskommelse träffades om att Johanna ska skicka in
komplettering vad gäller önskemål om plats mm. Komplettering inkom 2019-06-17 och
innehåller en namnlista på personer som uttrycker behovet av en hundrastgård samt en
skrivelse med önskemål om geografisk placering.
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Tranemo.
Tittar man på kommuner i närområdet så har tex Borås Stad, Värnamo kommun och Marks
kommun samtliga hundrastgårdar, dock drivs vissa ideellt.
Storleken på en hundrastgård bedöms vara minst ca 30x20 meter och inhägnad med staket
som är minst 1,20 meter högt. Underlaget i inhägnaden är vanligtvis gräs.
Önskemål om lämplig plats för uppförande av hundrastgård är på fastigheten Gudarp
24:188 som kommunen äger och är belägen mellan gamla järnvägsbanken och
hembygdsföreningen. Området är lämpligt då risken för att verksamheten skall uppfattas
störande är försumbar. Området är lättillgängligt och parkeringsplatser finns i direkt
anslutning till det tilltänkta området.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-09-20
Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
Visma Addo ID-nummer : dce88e81-7814-4af3-aef0-d572c632de18

AU §129, 2021-08-26
Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo
Medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att medborgarförslaget ska antas delvis och
att förvaltningen får i uppdrag att samverka med föreningen om att anlägga hundrastgård.

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Haglunds (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Haglunds (C) yrkande.

Beslutet skickas till
Johanna Nydén
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 208 Motioner och medborgarförslag under beredning 2021
KS/2021:82
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Noterar informationen.

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

Ärendet
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och
motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige.
Vid avstämning 2021-08-10 finns det 11 motioner och 18 medborgarförslag under beredning.
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och
medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av
motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att
kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att
informationen givits.
Vid avstämningsdatumet finns det fyra medborgarförslag och inga motioner som har
passerat gränsen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §130, 2021-08-26
Tjänsteskrivelse 2021-08-10
Medborgarförslag under beredning HT 2021
Motioner under beredning HT 2021
Medborgarförslag som passerat 1årsgräns HT
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2021-09-20
Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Ordförandes sign

Justerares sign
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Kommunfullmäktige
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§ 209 Domar till kommunstyrelsen 2021 KS/2021:14
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.
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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.

Ärendet
Följande domar delges kommunstyrelsen;
-

Dom Förvaltningsrätten i Jönköping
Dom 2021-06-16
Mål nr 6896-20, 201-21

Status
Pågående
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§ 210 Information från förvaltningen KS/2021:48
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner förvaltningens information.

Förvaltningens information till kommunstyrelsen
Villatomter
Intresset för villatomter i Tranemo kommun fortsätter. 12 tomter är sålda, åtta av dessa via
Svensk Fastighetsförmedling som vi startade samverkan med mars månad 2021.

Odlingslotter
Från och med förra veckan finns olika former av informationsinsatser (STT, sociala medier,
webbplats) kopplat till odlingslotter. Vi kan se att informationen delats flitigt på sociala
medier vilket tyder på ett stort intresse.

Ny karta för samhällsutveckling
Nu finns det möjlighet att följa samhällsutvecklingen och planeringen i Tranemo kommun
genom kartan ”story map”. Syftet med kartan är att visa upp och ”sälja in” alla de
villatomter, industritomter, pågående detaljplaner och klara detaljplaner vi har i våra orter i
kommunen. LIS-områden finns också utpekade. Kartan kommer uppdateras löpande och vi
tar tacksamt emot eventuella rättelser. Kartan kan ses som en försmak på vår kommande
översiktsplan och är ett bra exempel på den samverkan som byggts upp mellan Gislaved och
Tranemo med hjälp av GIS-enheten.

Ödehus
Hittills i år har ca. 15 stycken ödehus inventerats.

Solbacken
Rivning

Upphandling av rivning Solbacken är tilldelad. Upphandlingens avtalsspärr löper ut
imorgon, tisdag den 21 september, därefter är det möjligt att gå vidare och teckna avtal
förutsatt att ingen överklagan inkommer innan dess.
Upphandling av underentreprenörer

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

31

Visma Addo ID-nummer : dce88e81-7814-4af3-aef0-d572c632de18

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
2021-09-20
Upphandling av underentreprenörer pågår och nu utvärderas anbuden från entreprenörer
och konsulter tillsammans med Byggdialog AB. Den beräknas vara klart 27 september.

Renovering simhallen

Minimeringsmästarna
Under ett drygt år, med start 30 september, kommer Tranemo kommun att delta i det
riksomfattande hållbarhetsprojektet Minimeringsmästarna. Ett projekt som går ut på att
hushåll kommer att tävla i att minska sitt avfall och få kunskap och inspiration till att leva
mer hållbart. Via sociala medier kommer både deltagare och kommunen att dokumentera
och sprida engagemanget och på så sätt kan vi nå ut till även dem som inte är aktiva
deltagare. Vi har 5 anmälda hushåll, på fler håll i landet är kommunpolitiker med på detta,
så skulle du vara intresserad så hör av dig till någon av projektledarna snarast.
Minimeringsmästarna — Tranemo Kommun
Det går också bra att delta i Digitala Minimeringsmästarna, även där representerar man
Tranemo kommun och drar in poäng till Sverigekampen.

Bibliotek
Bokstart - ansökan är på väg till Kulturrådet. Projektet innebär att vi formaliserar och
utvecklar samarbetet med Barnhälsovården på de båda vårdcentralerna, samt familjecentral
och på sikt förskolor.
Bokmässan Play - inköpt licens för att kunna sända programpunkter från Bokmässan på
bibliotekets storbildsskärm. Vi kommer att ha möjlighet att sända året ut, så det kan hända
att det blir återkommande punkter under hösten.

Folkhälsokonferens
Den 15 oktober hålls en folkhälsokonferens med rubriken ”tidiga gemensamma insatser – en
investering för jämlik hälsa och fullföljda studier”. Konferensen tar ett nytt grepp kring
något vi ständigt arbetar med - att barn och unga ska fullfölja studier med godkända betyg.
Inbjudan kommer från VGR och målgrupp för konferensen är politiker inom södra hälsooch sjukvårdsnämnden och politiker i kommunerna samt tjänstepersoner inom region och
kommun med ledande befattning eller andra strategiska funktioner. Sista dag för anmälan är
den 7 oktober.
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Renoveringen av simhallen går enligt plan, där passar vi på att samtidigt uppgradera
reningsanläggningen till kraven i nya regler och lagar. Vi passar också på att göra en
uppfräschning av fyra omklädningsrum och bastu.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-20
Medborgarlöfte
Den 1 september undertecknades polisens medborgarlöfte för Tranemo kommun. I
medborgarlöftet riktas extra fokus på Solgårdsområdet i Tranemo. Löftet undertecknades av
representanter från polisen, Tranemo kommun och Tranemobostäder och innehåller en rad
trygghetsfrämjande insatser som kommer att genomföras i området.

En för närvarande aktuell fråga nationellt handlar om hemvändande kvinnor med barn från
tidigare IS-kontrollerade områden i Syrien och Irak. Frågan har även aktualiserats
delregionalt. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har startat upp ett nätverk och
samordnargrupp för kommunernas samordnare mot VBE, där även Tranemo kommun har
en representant. Första mötet ägde rum under förra veckan.

Återgång till arbete efter att restriktioner om distansarbete försvinner
Den 30 september tar Folkhälsomyndigheten bort rekommendationerna om distansarbete.
Återgången från att ha arbetat på distans till att komma tillbaka till arbetsplatsen kommer på
många håll ske succesivt. Varje chef har att bedöma hur återgången ska gå till i respektive
verksamhet. Det kan exempelvis ske genom att börja med att komma till kontoret någon eller
några dagar i veckan för att sedan succesivt trappa upp med fler dagar i veckan på kontoret.
Varje chef ska också identifiera vilka risker som kan förekomma och vid behov skapa en
handlingsplan med åtgärder. Det kan handla om risker som exempelvis smittorisk eller oro
för återgång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-20

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

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Pågående
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Samordningsgrupp VBE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 211 Delegeringsbeslut KS/2021:6
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade
handlingar.

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

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

Ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän
delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut IFO Augusti
Delegeringsbeslut LSS Augusti
Delegeringsbeslut FN SoL Augusti
Delegeringsbeslut Färdtjänst Augusti
Delegeringsbeslut ÄO Augusti
Delegeringsbeslut Personal aug
Delegationsbeslut KS-UPH 2021-09-10

Status
Pågående
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§ 212 Delgivningar KS/2021:373
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande handlingar;
- Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommunantal för mottagande av nyanlända för
2022
- Migrationsverkets förslag till länstal 2022 nyanlända
- Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022 nyanlända
- Länsstyrelsens förslag till kommunantal 2022 nyanlända
- Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2022 – möjlighet till
omfördelningar mellan länets kommuner
- Bilaga 1, preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022
- Bilaga 2, Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn
- Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande
barn 2022

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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 213 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:43, KS/2021:7, KS/2021:17
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.
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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.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll;
-

Protokoll OU 2021-08-26

-

Protokoll LU 2021-08-26 signerat

-

Protokoll AU 2021-08-26

-

Protokoll BU 2021-08-31

Status
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§ 214 Övriga protokoll TFAB/2021:1
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.
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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.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande protokoll;
-

Protokoll TFAB Samråd 2021-08-17

Status
Pågående
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