Plats

Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams

Tid

13:00 – 14:30

Närvarande

Beslutande
Anders Brolin (S), ordf.
Lennart Haglund (C), vice ordf. §§176–182, §§184–197
Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf.
Rosé Torkelsson (S)
Lena Eksberg (S)
Carolina Bergmann (Mp)
Per Simonson (Kd)
Torbjörn Edgren (C)
Cecilia Valbrant (C)
Kathleen Wireklev (M)
Stephan Bergman (M) §§176–182, §§184–197
Anna Letth (SD) §§176–191
Leif Gustavsson (S)
ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. §183
Gunilla Blomgren (L), ers. §183
Wajdi-Louis Azouri (SD) §§192–197
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Icke tjänstgörande ersättare
Bo Haarala (S)
Göran Björk (S)
Rikard Strömberg (S)
Gunilla Blomgren (L)
ChrisTina Yngvesson (Kd)
Emelie Romland (C)
Christoffer Andersson (C)
Wajdi- Louis Azouri (SD)

Övriga närvarande

Sanna Blomgren, processekreterare
Carita Brovall, kommunchef
Konrad Fredh, ekonomichef
Patrik Westerlund, sektionschef
Anne Steine, processekreterare
Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare
Manda Schillerås, verksamhetschef
Ellinor Lundholm, samhällsplanerare
Emma Isaksson, turism- och landsbygdsutvecklare

Paragrafer

§176-§197
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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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Anslaget under tiden

2021-09-03—2021-09-27

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

Protokollet signeras digitalt

Sanna Blomgren
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§ 176 Justering kapitalkostnader 2021 KS/2021:330
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetens budgetramar för 2021 höjs med 2.513,5 tkr och budgeterade intäkter
på finanssidan höjs med 2.513,5 tkr.

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
Kapitalkostnaderna i budget 2021 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per
2020-12-31. I budget för 2021 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 55.901 tkr.
Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2021-12-31
ska höjning ske med 2.513,5 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså
höjas med 2.513,5 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande
mån med 2.513,5 tkr.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på kommunens sammanlagda resultat då
budgeterade kostnader höjs med motsvarande budgeterade intäkter.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §111, 2021-06-17
Tjänsteskrivelse 2021-05-16

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 177 Ansökan om bidrag till Tranemo kommunanställdas
personalförening 2021 KS/2021:378
Kommunstyrelsens beslut
•

Bevilja bidrag på 100.000 kr till Tranemo kommunanställdas personalförening till
föreningens verksamhet år 2021.
Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

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 kommunanställdas personalförening har inkommit med ansökan om bidrag på
100.000 kr till föreningens verksamhet år 2021. Tranemo kommun har årligen gett bidrag till
föreningen och de senaste åren har bidraget uppgått till 100.000 kr.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan då medel finns avsatt i budget.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §116, 2021-08-17
Tjänsteskrivelse 2021-06-09
Ansökan om bidrag till Tranemo kommuns personalförening för år 2021

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Personalföreningen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 178 Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som
regionplaneorgan KS/2021:187
•

Godkänner remissvar enligt bilaga

•

I remissvaret ska det anges att Tranemo kommun avstyrker att VGR blir
regionplaneorgan.

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

Sammanfattning av ärendet
Remiss om VGR som regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen har skickats till samtliga
kommuner och kommunalförbund i regionen. Remissen ställer frågan om vilken inställning
kommunerna har till att VGR hemställer om att få ansvar för regional fysisk planering enligt
PBL i Västra Götaland.

Ärendet
Västra Götalandsregionen har skickat ut en remiss till samtliga kommuner och
kommunalförbund i länet om frågan att bli regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen
(PBL).
Om VGR skulle bli regionplaneorgan enligt PBL innebär det att de skulle få utökat ansvar för
den regionala fysiska planeringen inom regionen, på samma sätt som Region Stockholm och
Region Skåne är regionplaneorgan i sina respektive län.
Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till
regeringen om ansvar för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns
stöd från kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd
är en viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med
lästips för fördjupning.
Remissens frågeställningar:
Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar
för regional fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.
•

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra
Götaland?
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•
•
•
•

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den
kommunala fysiska planeringen?
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att
samverka kring på regional nivå?
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara
för regional planering enligt PBL.
Övriga synpunkter

Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

•

Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund har fått i uppdrag av politiken att lämna ett
gemensamt yttrande, baserat på respektive kommuns remissyttrande.
Yttranden ska vara Boråsregionen tillhanda senast 31 juli.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan eftersom remissen behandlar frågan om vilken
inställning kommunen har till att VGR hemställer om att bli regionplaneorgan enligt PBL.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn.

Beslutsunderlag
AU §113, 2021-06-17
Tjänsteskrivelse 2021-05-28
Remissvar - Regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som
regionplaneorgan 2021-05-28

Föredragning och debatt
Samhällsplanerare Ellinor Lundholm föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
info@borasregionen.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Remissvar - Regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som
regionplaneorgan 2021-05-28

Slutinstans
Kommunstyrelsen
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Avslutat
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§ 179 Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun KS/2020:515
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar revidering om bostadsförsörjningsprogram för Tranemo kommun med några
redaktionella ändringar.
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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.

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 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 reviderat ändringar enligt Kommunstyrelsens önskemål 2021 05 31 § 115.
Revideringar är markerade i gult i bostadsförsörjningsprogrammet.

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.
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:
•
•

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
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•

Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

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.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. Varje enskild detaljplan och andra utbyggnader
medför dock kostnader som hanteras i separata ärenden.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. Barnperspektivet beaktas vid varje enskild
detaljplan och andra utbyggnader.

Beslutsunderlag
AU §119, 2021-08-17
Tjänsteskrivelse 2021-08-03
Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun 2021-2025

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30
Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Omsorgssektionen
Lärandesektionen

Slutinstans
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Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 180 Utredningsuppdrag avseende kommunal samverkan i Sjuhärad
KS/2021:243
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Går inte in i ett utredningsuppdrag gällande kommunal samverkan.

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

Sammanfattning av ärendet
På Sjuhärads miljöpresidiemöte hösten 2019 togs frågan upp om det fanns intresse av att
fördjupa samarbetet mellan miljöförvaltningarna i Sjuhärad. Ett första steg för att kunna ta
ställning i frågan, är att göra en utredning som belyser för- och nackdelar.
Tranemo kommun har en gemensam nämnd med Gislaveds kommun för bygg- och miljö.
Att gå in i en till utredning kan skapa mer arbete och upplevs något för tidigt.
Ärendet

Utredningen ska visa på eventuella för- och nackdelar med olika samverkanskonstellationer.
En utredning kan även visa om det är mer lämpligt att dela upp regionen i mindre delar.
Samverkan görs i ett eventuellt senare skede, när/om utredningen visar vilken
samverkanskonstellation som är mest lämplig och när/om den politiska viljan att utöka
samverkan finns. Men i det här skedet, inför uppstart av en utredning, finns inget behov av
samverkan då det inte finns några konkreta förslag på framtida organisationsförändring.
Anledning till utredning

Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen ställer stora krav på kompetens
och yrkeskunnighet hos personal. I mindre kommuner kan det vara svårt att säkerställa att
de få tjänstepersonerna som finns har tillräcklig kunskap inom samtliga områden som
myndighetsutövningen omfattar. Livsmedelsverket har gått ut med information om
Statskontorets utredning som säger att ingen kommunal kontrollmyndighet ska ha färre än
tre årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll år 2025 för att klara rättssäkerhet, effektivitet
och god arbetsmiljö. Om kommunerna inte hittar former för att säkerställa god
livsmedelskontroll kan konsekvensen bli olika former av statligt tvång eller att staten tar
över tillsynen.
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Naturvårdsverket har vid i olika muntliga dragningar uppgett att mellan 8-10 årsarbetare är
nödvändigt för att klara miljöbalktillsynen rättssäkert, effektivt och med god arbetsmiljö.
Motsvarande krav ställs redan i Finland och arbete pågår inom hela EU.

Samtliga kommuner i Sjuhärad arbetar med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och
strålskyddslagen. Alla utom en kommun arbetar med animaliska biprodukter, receptfria
läkemedel och strandskyddsdispenser. Alla utom två kommuner arbetar med alkohol, folköl,
tobak, bygglov/byggtillsyn och miljöövervakning. Det finns flera fördelar med att ingå en
samverkan:
•

kollegorna blir fler och specialkompetens möjliggörs

•

ökad samsyn inom ett större geografiskt område

•

enklare rekrytering genom attraktivare arbetsplats

•

samordningsvinster då det endast krävs en upplaga av styrande dokument som
behovsutredning, tillsynsplan och taxa

•

minskade kostnader genom gemensamt ärendehanteringssystem.

Samordningsvinster möjliggör ökad kvalitet och effektivitet för till exempel utåtriktat arbete,
rättssäkerhet och handläggningstider.
Miljöcheferna i Sjuhärad har undersökt olika samverkansformer för att reda ut vilka olika
alternativ som finns samt tagit del av redan etablerade samarbetens erfarenheter. Den
samverkansform som efter undersökningen bedömdes vara mest relevant att arbeta vidare
med var kommunalförbund. Beslut togs på Sjuhärads miljöpresidiemöte den 13 november
2019 att en avsiktsförklaring om att utreda framtida samverkansformer ska arbetas fram för
att presenteras för samtliga miljönämnder.
En sådan utredning bör uppdras av kommunstyrelsenivån för att undvika alla former av jäv
eller partiskhet när den egna rollen som nämndledamot i nuvarande miljönämnd eller chef
på en miljöförvaltning kommer att påverkas vid ett eventuellt införande av en ny
samverkansorganisation.
Nuläge
På miljöpresidiet den 23 april konstaterades det att Ulricehamns kommun har valt att inte delta i
utredningen. Svenljunga, Mark och Herrljunga kommuner har beslutat att delta i utredningen. Övriga
kommuner har inte tagit beslut ännu.
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På Sjuhärads miljöpresidiemöte hösten 2019 togs frågan upp om det fanns intresse av att
fördjupa samarbetet mellan miljöförvaltningarna i Sjuhärad. Ett första steg för att kunna ta
ställning i frågan, är att göra en utredning som belyser för- och nackdelar. En utredning kan
även visa om det är mer lämpligt att dela upp regionen i mindre delar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30

I dagsläget sker en hel del justeringar och förbättringar i området för miljö. Det med syfte att
stärka kvalitén i arbetet. Att gå in i en till utredning skapar mer arbete och upplevs något för
tidigt innan man kan se utfallet av de förbättringsåtgärder som kopplats in under det senaste
året.

Ekonomisk påverkan
Det är svårt att uppskatta en kostnad eftersom den är beroende på utredningens omfattning
och djup, men sannolikt blir kostnaden 200 000 – 400 000 kr. Kostnaderna för
utredningsuppdraget fördelas procentuellt mellan deltagande kommuner utefter
kommunernas invånarantal 1/1 2020. Det skulle innebära ungefär 5 % för Tranemo kommun
vilket skulle ge en kostnad på 10 000 – 20 000 tkr. Kostnaden kan variera beroende på vilka
ytterligare kommuner som väljer att delta i utredningen.

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte påverka det barnrättsliga perspektivet.

Beslutsunderlag
AU §112, 2021-06-17
Tjänsteskrivelse 2021-04-12
Utredningsuppdrag kommunal samverkan Sjuhärad Dnr: 2020-2914

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Bygg- och Miljö Gislaved

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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Tranemo kommun har idag en gemensam nämnd med Gislaveds kommun. I dagsläget finns
det 16 miljöhandläggartjänster på bygg- och miljöförvaltningens miljöenhet som arbetar med
att ge information, råd och utöva tillsyn och prövning inom områdena miljöskydd,
hälsoskydd, säkra livsmedel, dricksvatten, animaliska biprodukter, alkohol, tobak och
receptfria läkemedel. Utöver det finns det också en miljörådgivare på förvaltningen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30

§ 181 Formerna för samverkan inom besöksnäringen i Sjuhärad
KS/2021:449
Kommunstyrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 vid
sammanträdet 2021-06-21, nu är det dags att besluta om formerna för genomförandet av
strategin. Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att
gemensamt ta tag i för att kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. Att ha
en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras
kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt
utbud ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat.
Vi har också betydligt större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt,
som växlar upp våra insatser, utvecklar vårt näringsliv och ger ännu mer tillbaka. För att föra
strategin till genomförandefas krävs ett organiserat och kontinuerligt samarbete för
att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som besöksmål och destination.

Ärendet
Kommunstyrelsen antog Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 vid
sammanträdet 2021-06-21, nu är det dags att besluta om formerna för genomförandet av
strategin.
Det har tidigare genomförts projekt för att skapa ett samarbete mellan kommunerna i syfte
att stärka besöksnäringen. Det senaste slutfördes 2014 och en av slutsatserna var att det
saknas en huvudman som ansvarar för att samordna och utveckla arbetet inom turismen.
Ett tidigare tillväxtprojekt, Cykla & Vandra i Sjuhärad, har fortsatt genom att fem av
kommunerna arbetar tillsammans, vilket har slagit mycket väl ut. Det görs också enskilda
samarbeten kommuner emellan, men utan kontinuitet. Nuvarande tillväxtprojekt,
Destination Boråsregionen, har som syfte att ta fram en gemensam strategi för
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• Inrättar en gemensam funktion för medlemskommunerna för besöksnäringsfrågor från
2022 där finansieringen är 6 kr/invånare för Tranemo kommun med placering på
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30
besöksnäringen och en strategi för hur medlemskommunerna samverkar i frågan. Arbetet
sker tillsammans med nätverket för besöksnäringsansvariga i medlemskommunerna.

Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att gemensamt ta tag
i för att kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. Förvaltningen ser en klar
potential att växla upp framåt, och vet också att det finns viktiga synergieffekter. Det finns
en stor potential att besökare också blir våra nya invånare. Sjuhärad är väl rustat och har
stora möjligheter att ta tillvara på möjligheterna som trenderna skapar, men det behövs en
gemensam kraftsamling. Det råder enighet om att den nuvarande uppdelningen av resurser
på flera kommuner inte är att utnyttja resurserna och kompetensen som finns i regionen
optimalt. För att lyckas med detta krävs ett organiserat och kontinuerligt samarbete för
att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som besöksmål och destination.
Uppväxling av det gemensamma arbetet
Den strategi som är antagen kommer att behöva en större satsning, men en nödvändig viktig
pusselbit i detta arbete är att skapa en stark funktion med ansvar för att driva
frågorna framåt. Den viktigaste uppgiften för funktionen i nuläget är att se möjligheter för
att föra strategin till genomförandefas. Det kan vara t ex
•

Driva våra regionfrågor och agera länk till VGR, Turistrådet samt andra regionala
aktörer

•

Se helheten och utvecklingsmöjligheter

•

Söka gemensamma projektpengar

•

Vara ett stöd för medlemskommunerna inför att förankra beslut/frågor/strategier i
politiken och näringen

•

Upprätthålla insatserna som idag görs i Cykla- & Vandra-projektet

Samlade resurser, paraplyfokus och en objektiv placering
Idag drivs projektet Cykla & Vandra i Sjuhärad av fem kommuner för att tillsammans
utveckla och marknadsföra outdoor-turismen i de fem kommunerna. Detta projekt avslutas
vid utgången av 2021. För att verkligen kunna ta vara på potentialen i besöksnäringen krävs
det en mer långsiktig satsning med mer resurser än idag. Förslaget är minst en heltidstjänst
samt medel för utveckling och marknadsföring.
Förslag till gemensam funktion för besöksnäringsfrågor:
•

Minst en heltidstjänst (100%)
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Dags att kraftsamla tillsammans

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30
Budget på ca 1,5 milj kr/år

•

Finansiering via medlemskommunerna enligt en överenskommen fördelningsnyckel,
förslagsvis baserad på invånarantal, samma modell som för Business Region Borås, 6
kr/invånare och år.

•

Besöksnäringen är en del av näringslivet varför ett samarbete med Business Region
Borås är viktigt.

•

En stor del av verksamheten som idag bedrivs inom Cykla & Vandra i Sjuhärad,
kommer att ingå i den gemensamma funktionen. Det innebär att delar av den
kostnaden som idag läggs i det projektet ingår i helheten.

Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

•

Finansiering för en ny funktion enligt samma modell som BRB, 6 kr/invånare, 100% tjänst
Kommun

Folkmängd per GrundKr per
Demografisk Totalt
31/12 2020
ersättning invånare ersättning för
köpta
tjänster

Bollebygd

9 544

0

6

57 264

57 264

Borås

113 714

0

6

682 284

682 284

Herrljunga

9 444

0

6

56 664

56 664

Mark

34 896

0

6

209 376

209 376

Svenljunga

10 751

0

6

64 506

64 506

Tranemo

11 885

0

6

71 310

71 310

Ulricehamn

24 704

0

6

148 224

148 224

Vårgårda

11 946

0

6

71 676

71 676
1 361 304

För att tydligt signalera att funktionen verkar för alla medlemskommuner är en objektiv
placering på kommunalförbundet att föredra. Detta kan även skapa fler samarbeten då det
finns stora fördelar med att sitta tillsammans med kommunalförbundets övriga funktioner,
såsom näringsliv (BRB), infrastruktur/strukturbild, kultur, miljöstrategiskt samarbete m fl.
Det har visat sig under tiden som projekt Destination Boråsregionen har pågått att det finns
mycket synergier att ”korsa” dessa verksamheter.
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Att ha en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras
kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt
utbud ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat.
Vi har också betydligt större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt,
som växlar upp våra insatser, utvecklar vårt näringsliv och ger ännu mer tillbaka.
Förslaget är att en ny funktion ska vara på plats fr o m januari 2022.
Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

Ekonomisk påverkan
71 310 kr/år som tas inom befintlig budget, turismverksamhet. Detta är samma peng som
tidigare betalats till cykla-&vandraprojektet.

Barnkonventionen
Ingen påverkan

Beslutsunderlag
AU §117, 2021-08-17
Tjänsteskrivelse 2021-08-05
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025

Föredragning och debatt
Turism- och landsbygdsutvecklare Emma Isaksson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 182 Samarbetsavtal och medlemskap i Destination Isaberg i Hestra
Ekonomisk förening KS/2021:431
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för vidare handläggning.

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
Isaberg Mountain resort är idag Södra Sveriges största friluftsanläggning med över 250 000
besökare varje år. Området växer och näringar som drar nytta av Isaberg sprider sig över
länsgränserna. Hela östra delen av Tranemo Kommun ingår i regionen. Genom medlemskap
i Destination Isaberg ekonomisk förening så kan Tranemo kommun vara med och påverka
utvecklingen. Besökare till Hestra och Isabergområdet som vill utöva naturnära aktiviteter
året runt har de senaste åren ökat kraftigt. Ett antal aktörer och besöksanläggningar i Hestra
och Isabergsområdet har funnit att en större samverkan och samarbete kring naturturism
behöver realiseras. Detta för att få en hållbarhet i naturen, en hållbar turism och skapa en
framtida utveckling av destinationen som står sig i en ökad konkurrens inom naturturism.
Idén är att föreningen ska vara en gemensam plattform där både näringslivet, föreningslivet,
markägarna samt kommunerna Gislaved, Gnosjö och Tranemo samverkar.
Medlemskapet kräver en budget på 100 000kr/år vilket det inte finns utrymme för i
dagsläget. Utifrån likabehandlingen riktar sig medlemskapet i denna föreningen till en
ekonomisk förening i ett specifikt område vilket skapar frågeställningen om kommunen bör
gå med. På grund av dessa argument föreslår förvaltningen att återkomma till frågan år
2023.

Ekonomisk påverkan
Insats 3000 kr. Årligen skall härutöver erläggas en avgift till Föreningen för de tjänster som
Föreningen utför, denna avgift kan uppgå till max två prisbasbelopp a 48 600kr/år vilket gör
att vi måste ta höjd för en budget om 100 000kr/år.

Barnkonventionen
Ingen påverkan.
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30
Beslutsunderlag
AU §118, 2021-08-17
Tjänsteskrivelse 2021-07-01
Samarbetsavtal för Destination Isaberg i Hestra
Stadgar Destination Isaberg i Hestra ek. förening

Förslag till beslut på sammanträdet
Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

Vice ordförande Lennart Haglund (C) föreslår att återremittera ärendet för vidare
handläggning.
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till Haglunds (C) förslag.

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen, område samhällsutveckling
Ekonomifunktionen

Slutinstans
KS

Status
Pågående
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§ 183 Utbetalning om stöd till fiberföreningar KS/2021:241, KS/2015:84
•

Antar reglemente för bidrag till fiberföreningar

•

Betala ut kvarvarande summa per förening under sju år från år 2022 enligt regler för
utbetalning och stöd till fiberföreningar.

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

Jäv
Vice ordförande Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar
därmed inte i handläggningen av ärendet. ChrisTina Yngvesson (Kd) och Gunilla Blomgren
(L) ersätter.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov att se över utbetalningarna av stöd till fiberföreningarna. Förvaltningen
har därför tagit fram en ny utbetalningsmodell samt ett tillhörande regelverk för bidrag till
fiberföreningarna.

Ärendet
Enligt AU §61:2021 fick förvaltningen i uppdrag att se över stöd till fiberföreningar samt
regler för bidrag till fiberföreningar. Enligt tidigare beslut från Kommunstyrelsen KS/2015:84
ska fiberföreningarna få stöd under 10 år på totalt 3 mnkr.
Idag finns fyra fiberföreningar som fått utbetalt stöd under 2019, 2020 och 2021 (se bilaga
regler för utbetalning av stöd till fiberföreningar). Av tio år är tre år utbetalade. Det finns 2,3
mnkr kvar att betala ut till fiberföreningarna.
Förvaltningen ser att det finns ett behov av att se över utbetalningsprocessen. I samband
med detta har förvaltningen upprättat och uppdaterat regler för utbetalning och stöd till
fiberföreningarna.
Förslaget är att betala ut kvarvarande summa per förening under sju år i april månad varje år
mellan 2022- 2028.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan, finns redan i budgeten.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30
Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

AU §120, 2021-08-17
Tjänsteskrivelse 2021-06-01
Allmänna Utskottet AU §61:2021
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-28, §252
Bilaga regler för utbetalning och stöd till fiberföreningar

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Författningssamlingen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Reglemente för bidrag till fiberföreningar

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 184 Medborgarförslag om hopptornet i Ambjörnarp KS/2020:638

•

Medborgarförslaget avslås.

•

Om ett hopptorn kan anordnas på ett säkert sätt ska det genomföras med finansiering
av 2022 års budget

Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-12-08 från Filipa Lindèn samt Love Andersson.
Förslagsställarna vill att Visens badplats ska ha kvar hopptorn och att kommunen ska
förlänga befintligt bryggsystem.
Förvaltningen var i kontakt med frågeställaren 2021-03-02.
Förvaltningen övertog skötseln av Visens badplats inför badsäsongen år 2020 och sköts av
Arbetsmarknadsenheten. I samband med bryggutläggningen konstaterades att
bottenförhållandena varierade och vid bryggsektionen längs ut med trampolinen var det
även påtagligt grunt till botten. Sträckningen för bryggorna justerades till annan riktning
men även där var det påtagligt grunt med ojämna bottenförhållande. Flera personer har även
påtalat att man slagit i botten när man hoppat från trampolinen.
Vid översyn av befintliga bryggor sommaren 2020 gjordes bedömningen att samtliga
bryggsektioner var i så pass dåligt skick att beslut togs om att beställa 12st nya
bryggsektioner till Visens badplats inför badsäsongen 2021.
Förvaltningens uppfattning är att det inte är lämpligt med en trampolin där man kan
garantera att människor inte kan skada sig. Att förlänga befintligt bryggsystem med
ytterligare bryggsektioner har förvaltningen inga pengar till eftersom även andra
kommunala badplatser är i behov av uppfräschning med nya bryggor beroende på ålderdom
samt konstruktionsmatrealet börjat få brister.

Ekonomisk påverkan
Inför badsäsongen 2021 kommer Ambjörnarps badplats rustas med 12 st nya bryggor samt
Limmared badplats med 8st till en total kostnad på ca: 220 000kr.
Kostnaden finns upptagen i förvaltningens budget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-30
Barnkonventionen
Ingen särskild betydelse.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

AU §107, 2021-06-17
Svar på Medborgarförslag om hopptornet i Ambjörnarp
Medborgarförslag om hopptornet i Ambjörnarp
MSB Utredning vattendjup vid dykning
Minnesanteckningar – Möte hopptorn

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 om ett hopptorn kan anordnas på ett
säkert sätt ska det genomföras med finansiering av 2022 års budget.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande.
Yrkandet bifalles.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Status
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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§ 185 Motion om slöseri med skattemedel, ipads KS/2021:238
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

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

Ärendet
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) har 2021-04-19 lämnat en motion angående slöseri
med skattemedel avseende Ipads. Förslagsställaren anser att teknisk utrustning, i form av
Ipads, inte nyttjas till sin fulla kapacitet och att det bidrar till ett slöseri med skattemedel.
Förslagsställaren yrkar därför på att:
•

Läsplattor används tills dess att de går sönder, det vill säga garantitiden spelar ingen
roll.

•

Återlämnandet av läsplattor sker till personal, som kvitterar tillbaka plattan och
ansvarar för att den är utloggad och komplett vid återlämnandet.

•

Person som underlåter att sköta lånad enhet skall bli ersättningsskyldig för
densamma.

Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021-06-21 för att ge motionären
tillfälle att utveckla sitt förslag. Motionären lyfte vid det tillfället fram vikten av att
skattemedel nyttjas varsamt och att plattor återställs korrekt vid inlämnande.

Hantering av Ipads
Förtroendevalda
Vid upphörande av förtroendeuppdrag ska Ipad med tillhörande utrustning återlämnas till
Medborgarservice- och processtödsfunktionen. Återlämnas inte Ipad inom en månad
faktureras vederbörande på bokfört restvärde av utrustningen till en summa på minimum
3000 kronor. Om behov finns byts enheten ut vart tredje år.
Förvaltningen
Inom förvaltningen, där användandet av läsplattor främst sker inom skolan, byts dessa ut
när enheten tappat batterikapacitet. Vanligtvis sker det efter 4–5 år.
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När en uppsagd läsplatta inkommer till IT-enheten tas den bort som inventarie och hämtas
upp av leverantör. Från den 1 januari 2020 är alla läsplattor hanterade vilket innebär att
plattan, om den inte skulle vara korrekt återställd vid inlämnande, kan återställas av ITenheten om användaren skulle glömt att logga ut på rätt sätt med sitt Applekonto.

Slutsats
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Förvaltningens bedömning är att läsplattor idag används till dess att de inte längre är
funktionsdugliga utifrån avsett användningsområde. Eftersom alla läsplattor från och med
januari 2020 är hanterade av IT-enheten säkerställs återlämnande i korrekt skick, vilket
medför högre ersättning i samband med återlämnandet.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §115, 2021-08-17
KF §57 Inkomna motioner och medborgarförslag
Motion slöseri med skattemedel
Tjänsteskrivelse – svar på motion om slöseri med skattemedel, ipads

Beslutet skickas till
ChrisTina Yngvesson
Servicesektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelse – svar på motion om slöseri med skattemedel, ipads

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 186 Medborgarförslag om fria bad KS/2020:143
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.

Ärendet
Jose Hernandez har 2020-03-02 lämnat ett medborgarförslag om fria bad i Tranemo simhall
för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller daglig sysselsättning enligt
SoL.
Förslagsställaren anser att dessa personer utför ett arbete inom kommunens verksamheter
eller på praktikplats i kommunal eller privat regi och att liksom andra anställda i kommunen
ska ha rätt till fria bad. Det är också viktigt med fysisk aktivitet, för både psykisk och fysisk
hälsa och detta är i många avseenden en särskilt sårbar grupp. Det finns idag 60 personer
inom denna verksamhet är berörda.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-06-01 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.

Ekonomisk påverkan
Förslaget i sig ger ingen ekonomisk påverkan förutom eventuella förlorade intäkter från de
personer som skulle ha köpt ett årskort. Ett årskort i simhallen kostar 1080 kr/person.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan på barn.

Beslutsunderlag
AU §108, 2021-06-17
Tjänsteskrivelse om svar på motion om fria bad 2021-06-01
Medborgarförslag om fria bad

Beslutet skickas till
José Hernandez
Ordförandes sign
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Servicesektionen
Ekonomifunktionen
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
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Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 187 Motion om muntlig presentation av interpellation KS/2021:95
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

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

Ärendet
ChrisTina Yngvesson, har 2021-02-01 lämnat en motion angående fullmäktigeledamöters
rätt att presentera interpellationer.
Förslagsställaren anser att den demokratiska rätten att yttra sig i fullmäktige kraftigt
åsidosatts med det sätt att arbeta som vi har idag. Idag läses interpellationen upp av vice
ordföranden. Ett annat motiv som motionären lyfter fram är att interpellationen blir väldigt
lång och att intentionen i interpellationen inte kommer fram ordentligt.
Förslagsställaren föreslår att tjänstgörande fullmäktigeledamöter ska muntligt presentera
sina frågor och interpellationer själva såvida de inte avböjer detta.
Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021-06-02 för att ge motionären
tillfälle att utveckla sitt förslag. Hon hade inget att tillägga.
Ledamot i fullmäktige kan enligt Kommunallagen (KL) 4 kap 19 § ställa frågor och
interpellationer enligt 5 kap 59-64 §§ KL. I 5 kap 62 § KL anges att fullmäktige utan föregående
överläggning beslutar om en interpellation får ställas. Kommunfullmäktiges ordförande och
förvaltningen menar att utan föregående överläggning innebär att fullmäktige beslutar om den
skriftliga interpellationen eller frågan får ställas utan inlägg från talarstolen.
Den demokratiska yttranderätten är viktig och initiativrätt med interpellationer eller frågor
är ett led i systemet för att utkräva politiskt ansvar. Interpellationer, som bör ställas endast i
angelägenheter av större intresse för kommunen, hanteras korrekt utifrån den bestämda
hanteringen i dagsläget och tillgodoser de demokratiska rättigheterna utifrån
kommunallagens mening.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan i ärendet.
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Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnsättsperspektiv.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

AU §109, 2021-06-17
KF § 3 inkomna motioner och medborgarförslag
Tjänsteskrivelse om muntlig presentation av interpellationer

Beslutet skickas till
ChrisTina Yngvesson
Servicesektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 188 Motion om bidrag till IOP KS/2021:93
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

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

Ärendet
ChrisTina Yngvesson och Birgitta Olander har 2021-02-08 lämnat en motion angående
kommunens idéburna offentliga partnerskap (IOP) med Glasets Hus.
Förslagsställarna anser att ärendet inte utgör något IOP och menar att förvaltningen i
samband med konkurrensverkets granskning har uttalat sig om att avtalet inte är något IOP.
Med anledning av det yrkar förslagsställarna att inga utbetalningar ska ske och att den
budgeterade summan istället ska läggas i bidragspotten som alla föreningar ska kunna söka
efter likvärdiga kriterier.
Förvaltningen var i kontakt med Cristina Yngvesson 2021-03-25 och med Birgitta Olander
2021-06-03 för att ge motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag. ChrisTina Yngvesson
förtydligade bland annat att hon ser avtalet som ett bidrag till Glasets Hus som andra
föreningar och byalagar inte har möjlighet att få del av eller möjlighet att söka.
Förvaltningen anser av överenskommelsen är ett IOP och har aldrig uttalat något annat.
Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet påbörjade en utredning och efterfrågade
information om överenskommelsen. Därefter fick kommunen till svar att konkurrensverket
avskrev ärendet eftersom det inte längre fanns någon grund för att fortsätta utredningen om
överenskommelsen.
Artiklarna som publicerades i Borås Tidning med anledning av Konkurrensverkets
granskning angav aldrig att förvaltningen skulle anse att överenskommelsen inte är ett IOP.
https://www.bt.se/kind/konkurrensverket-utreder-kommunens-samarbete-med-kultur-1740e3f447a4/
https://www.bt.se/kind/beskedet-konkurrensverket-avslutar-utredning-i-tranemo-b376d490/
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Förvaltningen anser att överenskommelsen är ett korrekt utformat IOP och att
överenskommelsen ska fortsätta att gälla eftersom Kommunfullmäktige har gjort sitt
ställningstagande i beslut 2020-09-14 § 81.

Ekonomisk påverkan
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Ärendet har ingen ekonomisk påverkan om kommunfullmäktige beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn.

Beslutsunderlag
AU §110, 2021-06-17
Tjänsteskrivelse om svar på motion om klargörande angående IOP
Motion IOP -Bidrag

Beslutet skickas till
ChrisTina Yngvesson
Birgitta Olander
Samhällssektionen, kultur
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 189 Rapport enligt Lex Sarah KS/2021:325
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar att anmälan enligt Lex Sarah har skickats till Inspektionen för vård och

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
Brukare som i sitt egna boende blivit utsatt för fysiskt övergrepp där personal tagit
hårdhänt/ ovarsamt i brukare. Brukare har blivit utsätta för brister i förhållningssätt,
bemötande, empati och nedvärderande attityd av personal.
Utredare för Lex Sarah har efter utredning kommit fram till att händelsen är ett allvarligt
missförhållande och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Ingen påverkan.

Beslutsunderlag
OU §60, 2021-06-17
Tjänsteskrivelse 2021-05-11

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 190 Domar till kommunstyrelsen 2021 KS/2021:14
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

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

Ärendet
Följande domar delges kommunstyrelsen;
-

Beslut Högsta förvaltningsdomstolen
Dom 2021-05-11
Mål nr 2364-21

-

Beslut Dom Förvaltningsrätten Jönköping
Dom 2021-05-21
Mål nr 2141-21

-

Beslut Förvaltningsrätten Jönköping
Dom 2021-06-08
Mål nr 929-21

-

Beslut Borås Tingsrätt
Dom 2021-05-17
Mål nr T560-21

-

Beslut Förvaltningsrätten Jönköping
Dom 2021-07-16
Mål nr 3780-21

-

Beslut Förvaltningsrätten Jönköping
Dom 2021-08-02
Mål nr 4064-21

Status
Pågående
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§ 191 Valärende - avsägelse Erene Bertilsson (KD) som ersättare i
kommunstyrelsen och som ledamot i omsorgsutskottet KS/2021:374
Kommunstyrelsens beslut
Utser Per Simonson (Kd) till ny ersättare i omsorgsutskottet.

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

Ärendet
Erene Bertilsson (Kd) har 2021-06-07 inkommit med en skrivelse där hon begär att bli
entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot och 2e vice
ordförande i omsorgsutskottet.
Gunilla Blomgren (L) utses till ny ledamot och 2e vice ordförande i omsorgsutskottet.
Gunilla Blomgren (L) var tidigare ersättare i utskottet. Kommunstyrelsen behöver utse en ny
ersättare till utskottet.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Erene Bertilsson
KS §167, 2021-06-21
KF §146, 2021-06-14

Förslag till beslut på sammanträdet
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) föreslår Per Simonson (Kd) till ny ersättare i
omsorgsutskottet.

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

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

Status
Avslutat
Ordförandes sign
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§ 192 Information från förvaltningen
Förslag till beslut
•

Godkänner förvaltningens information.

Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

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

Förvaltningens information till kommunstyrelsen

Digitalisering
Tranemo kommun har gått med i ett ESF-finansierat projekt under ledning av SKR inom
ramen för digital mognad. Projektets syfte är att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av
varandra inom kommuner och regioner i hela landet för att nå en positiv utveckling i vårt
digitaliseringsarbete. Projektet sträcker sig till och med första delen av 2023.

Framtida samverkansform IT
IT-nämnden har gett i uppdrag till förvaltningarna i Tranemo och Ulricehamns kommuner
att utreda för- och nackdelar med nuvarande samverkansform inom ramen för vår ITsamverkan. Idag sker samverkan genom en gemensam nämnd. Sedan en tid tillbaka finns
möjlighet i kommunallagen att istället ingå avtalssamverkan. Utredningen ska presenteras
för IT-nämnden under kvartal 4 2021. Eventuella förändringar ska beslutas i respektive
kommunfullmäktige och sker i så fall först till nästkommande mandatperiod.

Översiktsplan – dialogmöten
Politiker/DVB träffar kommuninvånare utomhus i september gällande samtal kring vad
invånarna vill ska utvecklas inom kommunen.
•

Nittorp 9/9 kl 18:00-20:00 i Lillsjön (Grimsås, Dalstorp, Ljungsarp och Ölsremma)

•

Limmared 13/9 18:00-20:00 Glasets Hus parkering (Mossebo, Länghem, Månstad, Hulared)

•

Ambjörnarp 22/9 18:00-20:00 Stationsplan (Ambjörnarp, Sjötofta, Tranemo och Uddebo)

Frågor att förbereda sig på under medborgardialogerna:
•

Vad är bra idag på din ort, som medborgare, företag och förening i Tranemo
kommun?

•

Vad önskas utvecklas inom exempelvis skola, vård, omsorg, näringsliv, miljö,
föreningsliv, fritid, infrastruktur osv inom Tranemo kommun?

Översiktsplan Tranemo kommun — Tranemo Kommun

Solbacken
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Rivning av gamla Solbacken ligger ute för upphandling och tilldelning beräknas ske på AU
den 9 september.

•

Det har varit en ökad efterfrågan på villatomter i sommar.

•

Vår projektledare för cykel och vandringsleder har påbörjat sin tjänst. Medel vi
får från naturvårdsverket.

•

Svenljunatranemo.se (vår besöksportal) har varit välbesökt under sommaren

•

Högt tryck på byggloven.

Bibliotek
•

Avslutning av ”sommarboken” sker nästa vecka och uppstart av Tittut,
programverksamhet för de minsta med föräldrar och vi startar ett nytt samarbete
med öppna förskolan/Familjecentralen, där barnbibliotekarien kommer delta i
verksamheten kontinuerligt.

•

Vi har köpt licens för att sända Bokmässan Play på biblioteket och framöver är det
även Pridefestivalen som vi kommer delta i.

•

Skaparbibblan kommer vi starta upp igen och ha olika månader med olika teman.
Först ut är 3D-printing som kommer i september.

Fritid
Under hela sommarlovet har det erbjudits ett brett utbud av aktiviteter, vissa har varit
välbesökta medans andra har haft få besökare. Aktiviteterna i Glasparken var väldigt
populära liksom LAN och spelutvecklingsaktiviteter. Överlag har våra fritidsledare upplevt
det lugnt och i vissa fall folktomt på orterna mitt i sommaren när de har varit ute.
Fritidsgårdarna är nu öppna som vanligt och det är full fart med båda gamla och nya
besökare.

Kultur
Sommar:
•

Lyckade aktiviteter för feriearbetare, bra arbetsledare.

•

Många lovaktiviteter för ungdomar, Lajv, spelutveckling, sommarboken, pop-upp
bibliotek, sommarpodcast. Bra samarbete med Glasparken inom IOP. Varierande
aktiviteter inom kultur och idrott.

•

Två konstprojekt utmed cykelled i kommunen. Många besökare. Tur & Retur, nio
konstverk utplacerade längs sträckan Tranemo-Limmared. X-sites, landart projekt
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med konst av konstnären Maria Koolin Helmin i månstad. Fint samarbete med
föreningar och invånare i Månstad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-21

Föredragning och debatt
Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Pågående
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§ 193 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.

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
BAB-Beslut juni och juli
Delegeringsbeslut IFO Juni
Delegeringsbeslut LSS Juli
Delegeringsbeslut FN SoL Juli
Delegeringsbeslut Färdtjänst Juli
Delegeringsbeslut IFO Juli
Delegeringsbeslut ÄO Juli
Delegeringsbeslut Färdtjänst Juni
Delegeringsbeslut ÄO Juni
Delegeringsbeslut FN SoL Juni
Delegeringsbeslut LSS Juni
Delegeringsbeslut 2021-08-17 KS-UPH
Delegeringsbeslut skolskjuts aug

Status
Pågående
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§ 194 Delgivningar KS/2021:34
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 handlingar;
- Boråsregionen Ärende för information Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030
- Protokollsutdrag § 35 210604 Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030
- Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030
- Boråsregionen Gemensamt yttrande Samråd 3 Göteborg-Borås
- Protokollsutdrag §37 210604 Samråd 3 ny stambana Göteborg-Borås
- Boråsregionen Yttrande samråd 3 ny stambana Göteborg-Borås
- Boråsregionen Ärende för information Tertialrapport efter april samt prognos 2021
- Protokollsutdrag § 43 210604 Tertialrapport efter april samt prognos 2021 Boråsregionen
- Boråsregionen Tertialrapport efter april 2021
- SKRs Sammanträdesplan 2022
- Meddelande från SKRs styrelse om Förbundsavgift 2022
- §141 beslut KSAU Svenljunga kommun, samverkansavtal Ätradalsleden

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 195 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:43, KS/2021:7
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 5136826b-b0a2-4a80-b664-ed424a417e4c

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 2021-06-17

-

Protokoll Lärandeutskottet 2021-06-17 signerat

-

Protokoll AU 2021-06-17

-

Protokoll AU 2021-08-17

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 196 Nämndprotokoll KS/2021:34
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 nämndsprotokoll;
-

Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-05-21

-

Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-03-19

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197 Övriga protokoll TUAB/2021:1, KS/2021:34
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 TUAB 2021-06-10

-

Boråsregionen Direktionsprotokoll 2021-06-04

-

Bolagstämmoprotokoll 2021-03-23 Tranemobostäder AB

-

Styrelseprotokoll styrelsemöte 2021-03-23 Tranemobostäder AB

-

Styrelseprotokoll 2021-05-25 Tranemobostäder AB

-

Protokoll SÄRFs direktion 2021-05-28

-

Protokoll SÄRF direktion 2021-06-11

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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