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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 16:15  

 

Närvarande Beslutande  

Anders Brolin (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. §§215–231, §§233–236 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 

Rosé Torkelsson (S) 

Lena Eksberg (S) 

Gunilla Blomgren (L), ers. 

Per Simonson (Kd) 

Stefan Larsson (V) 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Valbrant (C) 

Kathleen Wireklev (M) 

Stephan Bergman (M) 

Anna Letth (SD) 

Ulf Nyberg (M), ers. §232   

Icke tjänstgörande ersättare  

Göran Björk (S) 

Rikard Strömberg (S) 

ChrisTina Yngvesson (Kd) 

Jonas Blank (V) 

Ulf Nyberg (M) 

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Thomas Åhman, sektionschef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Kajsa Montan, funktionschef 

Manda Schillerås, verksamhetschef 

Lovisa Wirdemo, avtalscontroller 

 Karin Eliasson, folkhälsostrateg 

 Sofia Sjöstrand, skolskjutshandläggare 

Marit Ekstener, Barn- och elevhälsochef 

   

 

Paragrafer  §215-§236 

Utses att justera  Stephan Bergman (M) 
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Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Anders Brolin (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Stephan Bergman (M) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-10-11 

Anslaget under tiden 2021-10-15—2021-11-08 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt. 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
79

1b
b2

ac
-c

8c
5-

42
21

-a
02

9-
a1

41
cd

4c
ab

d9



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 

 

Innehållsförteckning 

§ 215 Öppna upp för fysiska sammanträden med kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens beredande utskott KS/2021:481 ..................................................................... 4 

§ 216 Verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet 2022 KS/2021:472 ............................... 6 

§ 217 Budget 2022-2024 KS/2021:342, KS/2021:428 ......................................................................... 8 

§ 218 Uppföljningsrapport internkontroll 2021 KS/2021:451 .................................................... 15 

§ 219 Delårsbokslut 2021, tertial 2 KS/2021:499, KS/2021:342 .................................................... 17 

§ 220 Värdeöverföring inom Tranemo kommuns bolagskoncern TFAB/2021:9 .................... 19 

§ 221 Riktlinjer för synpunktshantering KS/2021:353 ................................................................ 23 

§ 222 Arkivreglemente KS/2021:417 ............................................................................................... 25 

§ 223 Motion om omställningsstöd KS/2021:96 ............................................................................ 27 

§ 224 Sammanträdestider 2022 KS/2021:479 .................................................................................. 29 

§ 225 Parkeringsnorm - Riktlinjer för parkeringar i Tranemo kommun KS/2019:375.......... 30 

§ 226 Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor i grundskolan - Moderaterna 

KS/2020:644 ......................................................................................................................................... 32 

§ 227 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2021:27 ...................................................... 34 

§ 228 Analys av inkomna anmälningar till huvudman 2020- 2021 KS/2021:27 ...................... 36 

§ 229 Delegation av beslut om distansundervisning med anledning av smittspridning 

KS/2021:534 ......................................................................................................................................... 38 

§ 230 Domar till kommunstyrelsen KS/2021:14 ........................................................................... 40 

§ 231 Information från förvaltningen KS/2021:48 ........................................................................ 41 

§ 232 Delegeringsbeslut KS/2021:6 ................................................................................................. 44 

§ 233 Delgivningar KS/2021:34, KS/2021:479, KS/2021:514 ......................................................... 45 

§ 234 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:7, KS/2021:43, KS/2021:17 ................................. 46 

§ 235 Nämndprotokoll KS/2021:34 ................................................................................................. 47 

§ 236 Övriga protokoll TFAB/2021:1, TUAB/2021:1, KS/2021:34 ............................................... 48 

 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
79

1b
b2

ac
-c

8c
5-

42
21

-a
02

9-
a1

41
cd

4c
ab

d9



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 4 

 

§ 215 Öppna upp för fysiska sammanträden med kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsens beredande utskott KS/2021:481 

Kommunstyrelsens beslut 

• Efter 2021-09-29: 

- Återgår allmänna utskottet till fysiska möten. (Tjänstepersoner som föredrar 

ärenden kan göra detta via teams om det meddelas processekreterare i tid före 

mötet). 

- Återgår budgetutskottet till fysiska möten. 

- Återgår kommunstyrelsen till fysiska möten. (Förvaltningsledningen deltar också 

fysiskt. Tjänstepersoner som föredrar ärenden kan göra detta via Teams om det 

meddelas processekreterare innan. Detta under förutsättningar att inte FHM 

ändra sina rekommendationer.) 

• Häva ordförandebeslut KS/2020:200 §76 om att kommunstyrelsen sammanträden ska 

vara stängda tillsvidare. 

• Kommunstyrelsen sammanträden ska vara öppna för allmänheten från kl 13.00 med 

undantag att en nämnds sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i 

ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer sekretess. Dessa 

ärenden läggs alltid sist på dagordningen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Reservation 

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

(Stephan Bergman och Kathleen Wireklev) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Haglunds (C) yrkande. 

Ärendet 

2021-09-29 hävs flertalet restriktioner och ordförande Anders Brolin (S) föreslår följande: 

Förslag på att återgå från distansmöten till fysiska möten efter 29 sept 2021 

 

Allmänna utskottet  

Fysiska möten 

Tjänstepersoner som föredrar ärenden kan göra detta via Teams om det meddelas 

processekreterare i tid före mötet 

 

Budgetutskott 

Fysiska möten 
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Kommunstyrelsen 

Fysiska möten 

Förvaltningsledningen deltar också fysiskt  

Tjänstepersoner som föredrar ärenden kan göra detta via Teams om det meddelas 

processekreterare innan 

Detta under förutsättningar att inte FHM ändra sina rekommendationer 

Öppna KS möten beslutas av ordföranden 

Beslutsunderlag 

AU §133, 2021-09-09 

Förslag på att återgå från distansmöten till fysiska möten efter 29 sept 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 

möjligheten till hybridmöten, dvs. ledamöter har en valfrihet att delta digitalt eller fysiskt på 

kommunstyrelsens sammanträden. 

 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt yrkar avslag 

till Haglunds (C) yrkande. 

Beslutsgång 

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

Yrkandet avslås 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Samtliga sektioner 

Hemsidan 

Status 

Avslutat 
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§ 216 Verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet 2022 

KS/2021:472 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2022. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Verksamhetsplanen ska godkännas med hänvisning till folkhälsoavtalet mellan Tranemo 

kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2021 – 2024. 

Ärendet 

Varje år görs en verksamhetsplan för kommande år gällande folkhälsoarbetet i Tranemo 

kommun. Nationellt styrs folkhälsoarbetet utifrån det övergripande målet för Sveriges 

nationella folkhälsopolitik ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation”. Ett tydligt fokus läggs på 

jämlik hälsa. Gemensamma prioriteringar läggs på barn och unga samt äldre. Prioriterade 

områden är tidiga insatser och samverkan. Verksamhetsplanen bygger på både regionala och 

kommunala styrdokument.  

Ekonomisk påverkan 

Enligt avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt folkhälsoarbete 

erhåller Tranemo kommun 14 kronor per invånare från Västra Götalandsregionen för att 

bedriva ett lokalt folkhälsoarbete. För 2022 innebär det en summa på 166 390 kronor.  

Barnkonventionen  

Barn och unga är en prioriterad grupp för folkhälsoarbetet utifrån flera dimensioner och 

aspekter. Verksamhetsplanen med dess inriktning är därmed positiv utifrån ett 

barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

BU §16, 2021-09-27 

Tjänsteskrivelse 2021-09-06 

Verksamhetsplan folkhälsa 2022 

Budgetöversikt lokalt folkhälsoarbete 2022 
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Föredragning och debatt 

Folkhälsostrateg Karin Eliasson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben 

Lars Paulsson, VGR: lars.paulsson@vgregion.se 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige.  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 217 Budget 2022–2024 KS/2021:342, KS/2021:428 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar ”Budget 2022–2024 för Tranemo kommun”.  

• Antar ”Finanspolicy 2022–2025. 

• Antar ”Taxor Tranemo 2022”. 

• Antar ”Taxor Gislaved 2022”. 

• Antar ”Taxor SÄRF 2022”. 

• En oförändrad kommunalskattesats är oförändrad och som uppgår till 21,50 %. 

• redovisa kommunens pensionsskuld enligt gällande lagstiftning.  

• Antar ärendet enligt nedan.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Reservation 

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

(Stephan Bergman och Kathleen Wireklev) reserverar sig mot samtliga besluten av avslag av 

Allians för Tranemos tilläggs- och ändringsyrkanden. 

Ärendet 

Ärendet budget 2022–2024 för Tranemo kommun innehåller:  

• God ekonomisk hushållning  

• Resultatbudget  

• Driftsbudget  

• Investeringsbudget  

• Låneramar & borgensförbindelser  

Utgångspunkten för budget 2022–2024 är nu gällande budget (2021–2023) samt beslutad 

resursfördelningsmodell. 

 

Pensioner  

Tranemo kommun redovisar idag pensioner enligt den så kallade fullfondsmodellen. Detta 

strider mot lagstiftningen och påverkar kommunens räkenskaper där resultatet de senaste 

åren sett bättre ut, vilket är en redovisningsteknisk effekt. Detta har årligen inneburit 

anmärkningar från revisionen. Vi lämnar i denna budget ett förslag på att kommunen 

återgår till att följa lagstiftningen och blandmodellen.  

 

Budgetberedning  

Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021 och budgeten har 

behandlats från mars till september. 
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Ekonomi  

Årets resultat  

Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:  

2022: 20 mnkr  

2023: 30 mnkr  

2024: 30 mnkr 

 

Investeringsbudgeten  

Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 

 2022 129,4 mnkr  

2023: 64,5 mnkr  

2024: 39,0 mnkr  

Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till:  

2022 28,2 mnkr  

2023: 25,3 mnkr  

2024: 30,3 mnkr  

Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 

samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av 

kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan 

åren. 

 

Driftsbudget  

Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:  

2022: 733,2 mnkr  

2023: 740,0 mnkr  

2024: 753,3 mnkr 

 

Kommunrevisionen  

Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa års 

verksamhet. I samtal med KF:s presidiet har kommunrevisionen bekräftat att medel avsatta 

för 2021 också är tillräckligt för 2022. 

 

Uppräkning/generell tilldelning  

Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning om 1,4% årligen för sektionerna. 

 

Löneöversyn  

Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 

sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 2,4 % årligen. 

Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2021–2023 samt beslut avseende 

byggnation av omsorgsboende Solbacken görs nedan ramförändringar:  
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Servicesektionen  

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

permanent år 2022, kommunreserv 3 mnkr.  

 

Samhällsutvecklingssektionen  

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,7 mnkr. Kommunbidraget 

höjs permanent år 2022, omföring energikostnader 8,3 mnkr.  

 

Lärandesektionen  

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 4,3 mnkr. 

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -5,8 mnkr. 

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, resursmodell -0,4 mnkr. 

 

Omsorgssektionen  

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 3 mnkr. Kommunbidraget höjs 

permanent år 2022, feriejobb 0,5 mnkr.  

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, resursmodell 2,5 mnkr. Kommunbidraget sänks 

permanent år 2022, omföring energikostnader -2,6 mnkr. Kommunbidraget sänks permanent 

år 2022, teknisk bidragsjustering -5,6 mnkr. 

 

Avfall  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden. 

 

VA  

Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden. 

 

Internränta  

Internräntan följer SKR:s rekommendationer 1 %. 

 

Skatter och bidrag  

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar. 

 

Pensioner  

Pensioner bygger på prognos från Skandia, augusti 2021. 

 

PO-pålägg  

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

 

Taxor  

Taxebilaga finns bilagt i ärendet.  
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Underskott  

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

Investeringar ska balanseras upp så att tre års planens tilldelning inte överskrids, om så inte 

sker ska underskott återställas inom en två årsperiod.  

 

Skattesats  

Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 

 

Borgensavgifter och avkastningskrav  

Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav. 

Tranemo Forum AB  

Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.  

Avkastningskrav: 0,00 %  

Tranemobostäder AB  

Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp. 

Avkastningskrav: 4,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 

avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 

Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 

värdet på fastighetsinnehavet. 

Tranemo Utvecklings AB  

Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.  

Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 

avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 

Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 

värdet på fastighetsinnehavet. 

 

Nyupplåning och omsättning av lån  

Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån som förfaller till betalning. 

Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån om totalt 420 mnkr i den skattefinansierade 

verksamheten och ges därutöver rätt att uppta nya lån om 85 mnkr för finansiering i de 

avgiftsfinansierade verksamheterna (totalt 505 mnkr för kommunen i låneram).  

Kommunens lånetak uppgår till 505 mnkr.  

Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.  

Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr.  

Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Budget 2022-2024 

Finanspolicy 2022-2024 
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Taxor Tranemo kommun 2022 

Taxor SÄRF 2022 – Bilaga – SÄRF taxa myndighetsutövning 2022 

Taxor SÄRF 2022 - §49 – Taxa, för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Plan och bygglov taxa inkl kart och mättaxa 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt miljöbalken grund 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut taxa enligt strålskyddslagen 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa för prövning och tillsyn av tobak alkohol 

receptfria läkemedel 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 1 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 2 avgiftsklasser 

hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 3 riskklassning 

hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 4 miljöfarlig verksamhet miljöbalken 

Taxor Gislaved 2022 – Taxor Gislaved protokoll 

Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt livsmedelslagen 

Budget 2022 TUAB (2021-08-18) 

TUAB – Strategidokument 

Tranemo Forum Budgetförslag 2022 

Allians för Tranemo budget 2022 

Föredragning och debatt 

Ordförande Anders Brolin (S) föredrar majoritetens budgetförslag. 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar Allians för Tranemos budgetförslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag. 

 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på Allians för Tranemos följande ändringar och 

tillägg till budgetförslaget: 

 

Yrkande 1: Två nya indikatorer tillförs för bättre uppföljning av arbetet för de prioriterade 

målen. (a. Läskunnighet efter årskurs 1 utifrån den uppföljning som görs av läsa-skriva-

räknagarantin, b. Antal nya bostäder som kan uppföras på den tomtmark kommunen säljer under 

året.)  

 

Yrkande 2: Förvaltningen får i uppdrag att genomföra uppdrag 1 till 4 och redovisa till 

kommunstyrelsen.  

(1. Förvaltningen får i uppdrag att till uppföljning av tertial 1 redovisa hur ovanstående indikatorer 

ska formuleras i detalj samt i möjligaste mån ta fram jämförelsetal. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över regler för bidrag till enskilda vägar. Samråd med 

vägsamfälligheterna ska ske. Förslag till reviderade regler redovisas till Kommunstyrelsen senast 
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augusti 2022. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att inom ram återskapa de resurser som tidigare destinerats till arbete 

mot förtagen omfattande bland annat företagslots och näringslivskoordinator motsvarande en 

heltidstjänst. Ett aktivt arbete för jobb och företagande är av avgörande betydelse för att nå våra mål. 

Redovisas till Kommunstyrelsen i mars 2022. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi i all kommunikation ska utgå från att 

sätta den bild av Tranemo kommun som behövs för att nå de satta målen, och lyfta de fördelar och 

attraktioner vi vill kommunicera.) 

 

Yrkande 3: Driftbudgeten justeras och riktade satsningar enlig redovisning fastställs med 3 

års giltighetstid  

 

Yrkande 4: Investeringsbudgeten ändras enligt redovisning i bilaga ”Allians för Tranemo 

budget 2022” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer första yrkandet om tillägg av två indikatorer med bifall mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer andra yrkandet om uppdrag 1–4 till förvaltningen med bifall mot avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer tredje yrkandet om justering av driftsbudget och riktade satsningar med 

bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer fjärde yrkandet om ändring av investeringsbudgeten med bifall mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Samtliga funktioner 

TFAB 

TUAB 

TranemoBostäder AB 

Författningssamling 

Gislaveds kommun 

SÄRF 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Budget 2022–2024 

Samtliga taxor 

Finanspolicy 2022–2024 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 218 Uppföljningsrapport internkontroll 2021 KS/2021:451 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner uppföljningsrapport för internkontroll 2021.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

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

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

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

verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

Ny styrmodell  

I enlighet med Tranemo kommuns styrmodell har internkontrollen från och med 2021 

implementeras på ett bättre sätt i det dagliga arbetet. I praktiken innebär det att planering av 

interna kontroller flyttat in i planerings- och uppföljningsprocessen. Under 

planeringsprocessen inför 2021 har det varit möjligt för de organisatoriska nivåerna 

”kommun” och ”sektion” att välja in risker i internkontrollen när verksamhetsplaneringen 

genomfördes. Från och med 2022 är ambitionen att alla organisatoriska nivåer ska ha 

möjlighet att välja in risker. 

Kommunstyrelsens roll och ansvar 

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

styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen 

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

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

03-22 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. Sammanlagt identifierades 12 risker 

som utgör 2021 års internkontrollplan 

 

Analys 

Tranemo kommun har en god internkontroll som till stor del beror på den nya styrmodellen 

där kontrollerna är mer integrerade i det dagliga arbetet än tidigare. Nästan samtliga av de 

risker som har kontrollerats har påvisat ett bättre utfall i jämförelse med den första tertialen. 

Däremot finns det en del risker som förvaltningen måste fortsätta arbeta frekvent med, bland 

annat att öka sin avtalstrohet, fylla i rekvisitioner på korrekt sätt och att göra rätt 

bruttolöneavdrag. Samtliga risker har fått tydliga åtgärdsfunktioner så de i framöver 

kommer kunna påvisa ett bättre resultat. 
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Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i sig. Däremot kan vissa av åtgärderna som 

identifierats leda till minskade kostnader framöver.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

BU §15, 2021-09-27 

Tjänsteskrivelse 2021-08-13 

Uppföljningsrapport internkontroll 2021 

Föredragning och debatt 

Avtalscontroller Lovisa Wirdemo föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 219 Delårsbokslut 2021, tertial 2 KS/2021:499, KS/2021:342 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Delårsbokslutet godkänns.  

• Förvaltningen får fortsatt i uppdrag att vidta åtgärder för att sektionerna långsiktigt 

når en budget i balans.  

• Noterar ekonomisk uppföljning från Tranemo Utvecklings AB (TUAB) och Tranemo 

Forum AB (TFAB). 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Tranemo kommun prognosticerar ett balansresultat om 19,1 mnkr vilket är 7,2 mnkr bättre 

än budget och 5,2 mnkr bättre än föregående prognos. Jämfört med budget är 

skatteunderlaget starkare vilket påverkar intäkterna positivt, samtidigt som sektionernas 

underskott minskat från -5,8 mnkr till – 3,4 mnkr och pandemirelaterade kostnader är lägre 

än tidigare beräknat. 

Koncernens bolag prognosticerar ett samlat underskott på -0,8 mnkr: (Tranemo bostäder -1,4 

mnkr, Tranemo Forum -0,2 mnkr, Tranemo Utvecklings +0,8 mnkr) 

Kommunen har färre årsarbetare (50 st.) och lägre sjukfrånvaro (1,1 %) än vid samma period 

föregående år, merparten av de anställda är kvinnor (83 %).  

Då två av kommunens fyra övergripande verksamhetsmål samt tre av de fem finansiella 

målen prognostiseras att uppfyllas är den samlade bedömningen att kommunen inte fullt, 

utan enbart delvis, kommer uppnå god ekonomisk hushållning vid årsskiftet utifrån ett 

ekonomi- och verksamhetsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar ej barn.  

Beslutsunderlag 

BU §14, 2021-09-27 

Tjänsteskrivelse 2021-09-23 

Delårsbokslut Tranemo kommun 2021 

TUAB Månadsuppföljning 202108 

RR och BR TFAB T2 2021 
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Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh och planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på 

frågor.  

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Kommunrevisionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 220 Värdeöverföring inom Tranemo kommuns bolagskoncern 

TFAB/2021:9 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Värdeöverföring ska årligen ske från Tranemo Utvecklings AB till Tranemo Forum 

för att täcka eventuella negativa resultat med start år 2022 avseende 2021 års 

räkenskaper.   

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 

Tranemo Forum gav den 10 maj 2021 VD i uppdrag ”att skapa en finansieringsmodell till 

verksamheten till ett styrelsesammanträde under året”.  

Förvaltningen har tillsammans med revisionsbyrån Ernst & Young tittat på frågan.   

 

Från Tranemo Utveckling AB kan medel överföras utan andra begränsningar än de som 

finns i Aktiebolagslagen det vill säga; maximalt fritt eget kapital (5 423 tkr). Hänsyn ska även 

tas till framtida konsolideringsbehov och likviditet. 

 

Från Tranemo Bostäder AB finns begränsningsregler som visar maximalt belopp för 

värdeöverföring från ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag.  

Utdelningen går över eget kapital i det bolag som lämnar utdelningen och den hamnar som 

skattefri intäkt i mottagande bolag. Avkastningskravet påverkas ej. 

Verksamhetsåret 2021 har börjat att närma sig sitt slut. Det är även en del administration för 

detta och anmälan ska även ske till Bolagsverket. Förvaltningen föreslår att 

kommunkoncernen tittar framåt och reglerar via koncernbidrag 2021/2022 så att Tranemo 

Forum då redovisar ett positivt resultat. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt 

resultat i Tranemo Forum, detta då det finns eget kapital i bolaget som uppgår till 4,9 mnkr.  

Ärendet 

Nedan följer en översiktlig analys av möjligheter till värdeöverföringar inom Tranemo 

kommuns bolagskoncern. 

 

Koncernöversikt 

Tranemo kommun 

Tranemo Forum AB (100%):  

- Tranemo Utvecklings AB (100%) 

- Tranemobostäder Aktiebolag AB (100%) 
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Regler för värdeöverförring 

Värdeöverföring kan ske på olika sätt: 

- Vinstutdelning 

- Förvärv av egna aktier 

- Minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägarna 

- Annan affärshändelse som innebär att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 

affärsmässig karaktär för bolaget 

- Koncernbidrag är normalt en värdeöverföring 

I ett aktiebolag kan värdeöverföringar uppgå till maximalt det fria egna kapitalet i bolaget 

om det är förenligt med bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt samt 

risker i verksamheten. 

Utdelningen går över eget kapital i det bolag som lämnar utdelningen och den hamnar som 

skattefri intäkt i mottagande bolag. Avkastningskravet påverkas ej. 

Det finns begränsningsregler som visar maximalt belopp för värdeöverföring från ett 

allmännyttigt kommunalt bostadsbolag:  

Tillskjutet kapital * (genomsnittlig statslåneränta + 1 procentenhet) 

Det belopp som räknas fram ska sedan jämföras med 50% av årets resultat. Detta är det 

maximala beloppet som kan överföras. 

Tillskjutet kapital är det kapital som ägaren betalat för aktierna dvs normalt aktiekapitalet. 

Aktiekapital som tillkommit genom fondemission eller aktieägartillskott ska inte räknas in. 

 

Tranemo kommuns kommunala bolag - Resultat och eget kapital 2020 (tkr) 

 

Beräkning av möjlig vinstöverföring 

Beräkningen bygger på att hela aktiekapitalet är tillskjutet kapital. Enligt beräkning kan 46,3 

tkr föras över från 2020 års resultat.  
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Undantag från begränsningsregeln: 

Det går att göra större värdeöverföringar i följande fall: 

- Hälften av det nettoöverskott som uppkommit pga. avyttringar av fastigheter under 

räkenskapsåret 

-Om medlen används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar 

som främjar integration och social samman hållning eller tillgodoser bostadsbehovet för 

personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

- Värdeöverföringar mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma 

koncern. 

Då mottagaren är ett Holdingbolag och medlen antas stanna där är bedöms undantag från 

ovan inte vara aktuella. 

 

Praktisk tillämpning  

Tranemo Forum AB som moderbolag bestämmer som ägare om att utdelning ska ske till 

dem. Det är även Tranemo Forum AB som deltar på dotterbolagens bolagsstämmor eftersom 

de äger bolaget.  

  

Styrelsen i dotterbolagen förslår en utdelning som man skriver in i förslaget till 

vinstdisposition i bolagets årsredovisning. Det har ansvar för att det finns möjlighet till 

utdelning från bolaget. Utdelningen beslutas sedan på bolagsstämman. Det innebär att vinst 

för 2021 beslutas på våren 2022 och så vidare. Utdelningen påverkar eget kapital i 

dotterbolaget och redovisas normalt som intäkt i moderbolaget det år då utdelningen sker. 

  

Sedan kan bolaget göra utdelning efter ordinarie bolagsstämma. Det innebär att bolaget 

håller extra bolagsstämma och besluta om extrautdelning. Utdelningen är fortfarande från 

det tidigare räkenskapsårets fria kapital. Det är en del administration för detta och anmälan 

ska även ske till Bolagsverket. Förvaltningen föreslår att kommunkoncernen istället tittar 

framåt och reglerar via koncernbidrag 2021/2022 så att Tranemo Forum då redovisar ett 

positivt resultat. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt resultat i Tranemo 

Forum. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt resultat i Tranemo Forum, detta 

då det finns eget kapital i bolaget som uppgår till 4,9 mnkr. 
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Resultatet i Tranemo Utvecklings AB är påverkat av upplösning av uppskjuten skattefordran 

samt minskade hyresintäkter och är särskilda poster hänförliga till 2020. Vid god uthyrning 

2021 blir resultatet 2021 positivt och då kan vinstöverföring ske till Tranemo Forum AB som 

koncernbidrag vid 2022 års bolagsstämma. 

 

Ekonomisk påverkan 

Värdeöverföringen är kostnadsneutral på totalen för Tranemo kommunkoncern.  

Tranemo Forum får ett bättre redovisat resultat och större eget kapital.  

Tranemo Utvecklings AB får ett lägre eget kapital, årets resultat påverkas negativt, 

avkastningskravet påverkas ej eftersom det räknas på ett resultat innan koncernbidrag.  

 

Barnkonventionen 

Ärendet påverkar ej barn 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

TF §53, 2021-09-09 

Tjänsteskrivelse 2021-06-03 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Tranemo Forum AB  

Tranemo Utvecklings AB 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 221 Riktlinjer för synpunktshantering KS/2021:353 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar riktlinjer för synpunktshantering 
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 

Synpunkthantering har och är en del i kommunens arbete och från början (2005) fanns det i 

form av Åsikten.  

Kommunstyrelsen ersatte Åsikten 2017-05-29 med riktlinjer för synpunktshantering. Detta 

var ett steg att förbättra bemötandet och svarsfrekvensen för medborgaren då kommunen 

hade ett mål ”Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och möjligheten att 

påverka ska öka. Han/hon ska känna att han/hon blir lyssnad på”.  

Riktlinjen har setts över och förslag till nedanstående revidering önskas. 

➢ 2017 hade kommunen ett mål att ”Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet 

och möjligheten att påverka ska öka. Han/hon ska känna att han/hon blir lyssnad på”. 

Detta är inte längre ett av kommunens övergripande mål och därför bör 

formuleringen tas bort. 

➢ Uppföljning föreslås ske i verksamhetsuppföljningen inom ramen för styrmodellen i 

stället för att rapportering till nämnder och kommunfullmäktige sker i bokslutet. 

Överstruken text ska tas bort ur riktlinjen. Gulmarkerad text är nytillkommet. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet påverkas inte ekonomiskt. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §132, 2021-09-09 

Tjänsteskrivelse 2021-05-28 

Riktlinje synpunktshantering 2021 

Riktlinje synpunktshantering (kopia) 2017 

Föredragning och debatt 

Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinjer synpunktshantering 2021 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 222 Arkivreglemente KS/2021:417 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar arkivreglemente och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
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 

Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 

arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Tranemo 

kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 

Arkivreglementet har anpassats utifrån att Tranemo kommuns verksamhetsorienterade 

dokumenthanteringsplan ersatts av en processorienterad informationshanteringsplan. 

Vidare har reglerna kring utlån av allmän handling ur Tranemo kommuns arkivbestånd 

skärpts. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen 

Ärendet har ingen påverkan på barn. 

Beslutsunderlag 

AU §138, 2021-09-23 

Tjänsteskrivelse 2021-06-28 

Arkivreglemente 

Föredragning och debatt 

Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 
Alla sektioner och funktioner 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Arkivreglemente 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 
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Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 223 Motion om omställningsstöd KS/2021:96 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar motionen i den del som handlar om att se över avtalet och återkomma med 

nytt förslag. 

 
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 2021-01-26 lämnat en motion angående vidare 

utredning om omställningsbidrag till förtroendevalda. 

 

Förslagsställaren anser att fullmäktige ska ger i uppdrag till personalavdelningen att gå 

igenom avtalet (OPL-KL 18 som fullmäktige antog 2019) för att utforma ett nytt förslag. Det 

nya förslaget ska sändas ut på remiss till partigrupperna innan nytt beslut fattas. 

Förslagsställarna anser även att inga omställningsbidrag ska kunna sökas förrän nytt beslut 

är fattat i detta ärende.   

 

Förvaltningen var i kontakt med Christina Yngvesson och Birgitta Olander 2021-08-31 för att 

ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 

 

Arvodesberedningen har av fullmäktiges presidium fått i uppdrag att se över 

arvodesreglementet. I nuvarande arvodesreglemente finns bestämmelser om 

omställningsstöd och pensionsförmåner, som stämmer överens med det antagna avtalet. I 

samband med att beredningen tar fram ett nytt arvodesreglemente kommer även delen om 

omställningsstöd och pensionsförmåner att ses över vilket innebär att även avtalet kommer 

att behöva revideras. Av den anledningen anser förvaltningen att motionen bör antas i de 

delar som handlar om att se över avtalet och utforma ett nytt förslag.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet kan ge en ekonomisk påverkan beroende på hur avtalet utformas efter revidering.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 

AU §137, 2021-09-23 

Motion om omställningsstöd 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om omställningsstöd 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-08 § 3 

Beslutet skickas till 

ChrisTina Yngvesson 

Birgitta Olander    

Servicesektionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 224 Sammanträdestider 2022 KS/2021:479 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner förslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 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 

Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2022. Vid arbetet med att ta 

fram sammanträdestider så har den vertikala dialogen, budgetprocessen, regionfullmäktige 

och valår tagits i beaktande. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §135, 2021-09-23 

Tjänsteskrivelse 2021-09-08 

Sammanträdestider 2022 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Sammanträdestider 2022 

Slutinstans 

KF 

Status  

Kommunfullmäktige 

 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
79

1b
b2

ac
-c

8c
5-

42
21

-a
02

9-
a1

41
cd

4c
ab

d9



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 30 

 

§ 225 Parkeringsnorm - Riktlinjer för parkeringar i Tranemo kommun 

KS/2019:375 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar reviderad riktlinje för parkeringsnorm. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Tranemo kommun behöver enligt riktlinjer uppdatera sin parkeringsnorm. 

Vid detaljplaneläggning uppkommer behovet att redogöra för hur många trafikrörelser som 

en enskild yta genererar samt hur dessa parkerar. 

Parkering har en central roll i trafiksystemet och en stor påverkan på hur tätorter upplevs 

och fungerar. En välbalanserad strategi för hur parkering ska hanteras är därför angelägen.  

Genom parkeringsnormen styr kommunen hur parkering ska lösas vid nybyggnad av t ex 

bostäder, kontor och handel. Samhällssektionen har i samråd med bygg- och miljö och 

planenheten i Gislaved uppdaterat dokumentet. Syftet är att utveckla parkeringsnormen så 

att den stödjer en attraktiv och hållbar stads- och ortutveckling.  

Parkeringsnormen var uppe i Allmänna utskottet 2021-08-17 där riktlinjerna återremitterades 

med önskemål om att förtydliga för eventuella samarbetsavtal. Riktlinjerna har ändrats 

enligt önskemål.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

En strukturerad parkeringsnorm påverkar våra barns framtid på ett positivt sätt. En sund 

parkeringsnorm främjar framtidens sätt att resa och det mer hållbart.  

Beslutsunderlag 

AU §139, 2021-09-23 

Tjänsteskrivelse 2021-06-29 

Tjänsteskrivelse 2021-08-17 

Parkeringsnorm Tranemo kommun riktlinjer KS/2019:375 

Föredragning och debatt 

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

Samhällssektionen 

Planenheten Gislaved 

Bygg- och miljö Gislaved 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Parkeringsnorm Tranemo kommun riktlinje 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 226 Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor i 

grundskolan - Moderaterna KS/2020:644 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen avslås 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

 

Beslutsmotivering 

Helt nya regler för skolskjuts antogs 2018 och reviderades 2019. Dagens regler är därmed 

grundligt genomgångna och uppdaterade i närtid. Att som motionen föreslår höja 

servicenivån ytterligare ses inte rimligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2017-09-25 (KS/2017:668) beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att 

göra en översyn av skolskjutsreglemente och delegeringsordning samt framtagande av 

tillämpningsregler parallellt med att den nya upphandlingen av skolskjuts genomförs. Detta 

genomfördes och nya skolskjutsregler etc. antogs 2018-04-16. Inte långt därefter fick 

förvaltningen återigen genom Allmänna utskottet 2018-11-29 (KS/2018:742) i uppdrag att se 

över skolskjutsreglementet i sin helhet igen samt att särskilt se över konsekvenserna för 

eventuella förändringar gällande bland annat 

- Förändrade avståndsregler mellan hem och hållplats 

- Förtydligande av reglerna för Vinterskjuts 

- Förtydligande av reglerna för Resa i mån av plats 

Dessa reviderade regler för skolskjuts och andra elevresor antogs sedan 

2019-04-29 av kommunstyrelsen och är nu gällande regler. 

Ärendet 

Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) m.fl. har 2020-12-10 lämnat en motion 

angående att göra en översyn av regler för skolskjuts med mål att i reglerna sänka den 

maximala restiden för elever i F-6. Förslagsställarna anser att nuvarande regler tillåter för 

långa resor. 

Förvaltningen har kontaktat Lennart Haglund och Stefan Bergman 21-09-02 för att ge 

motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag. Inga ytterligare anförande har inkommit. 
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Idag har vi inga elever som närmar sig maxtiden och vi har heller inga undantag som 

tillämpas. Förvaltningens ekonomi är ansträngd och att i detta läget höja ambitionsnivån på 

ett sätt som skulle vara kostnadsdrivande känns inte relevant. Till detta ska nämnas att 

Tranemo redan idag har en nettokostnadsavvikelse gällande skolskjuts på ca 8 mnkr. 

Dessutom har förvaltningen lagt ner mycket tid på översyn av dessa regler under 2017, 2018 

och 2019 så reglerna är väl genomgångna, uppdaterade och omvärldsbevakade. De regler vi 

har idag är generösa vilket också lyser igenom med nettokostnadsavvikelsen. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ingen förändring genomförs. 

Beslutsunderlag 

LU §53, 2021-09-23 

Tjänsteskrivelsen 2021-09-02 

Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor 

Protokollsutdrag KF 2020-12-14 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att motionen ska antas. 

 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till lärandeutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Yrkandets avslås. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 227 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2021:27 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande 

paragraf beskriver vad som gäller:  

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §  

Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till 

rektor/bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.  

Ärendet 

Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 

som har inkommit sedan förra sammanträdet. Två gånger om året (vårtermin respektive 

hösttermin) redovisas en utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden 

som inkommit. På lärandeutskottet i augusti redovisades inga anmälningar.  

I tabellen nedan redovisas de 13 anmälningar som inkommit sedan förra redovisningen. 

Samtliga gäller vårterminen. Tabellen läses vertikalt. Sammanlagda antalet förekomster av 

typ av kränkningar samt diskrimineringsgrunder kan övergå antalet anmälda kränkningar 

pga att flera typer kan förekomma i samma fall. 

Tabell 1. Anmälda kränkningar 2021-04-13—2021-09-14 
Skolform  Utsatt 

barn/ 

elev 

 Inblandade  Typ av 

kränkning 

 Diskriminerings

-grund 

 

förskola  pojke 11 barn/elev 13 fysisk 7 nej 6 

fritidshem  flicka  personal  psykisk 3 ja 7 

grundskola 

f-6 

12 annat 2 annan 

vuxen 

 muntlig 8   

grundskola 

7-9 

     skriftlig    

grundsärsko

la 

1         
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gymnasium 

 

         

vuxen-

utbildningen  

         

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-04-13—2021-09-14 
Diskrimineringsgrunder (antal fall) 7 

kön 1 

könsöverskridande identitet  

etnicitet 7 

funktionshinder  

sexuell läggning  

ålder  

religion  

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan 

Barnkonventionen  

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

såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 

kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 

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

verksamheten.   

Beslutsunderlag 

LU §55, 2021-09-23 

Tjänsteskrivelse 2021-09-16 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 228 Analys av inkomna anmälningar till huvudman 2020–2021 

KS/2021:27 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av sammanställning och analys av läsårets inkomna 

anmälningar till huvudmannen.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande 

paragraf beskriver vad som gäller:  

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §  

Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till 

rektor/bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.  

Ärendet 

Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 

som har inkommit sedan föregående sammanträdet. Två gånger om året (vårtermin 

respektive hösttermin) redovisas en utförligare sammanställning och analys av de 

kränkningsärenden som inkommit. Höstterminens sammanställning och analys ska ses som 

en delredovisning. Vid läsårets slut har nu gjorts en något mer omfattande analys. Den 

bygger på höstterminens rapport. Sammanställningen och analysens finns i en bilaga till 

ärendet.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan 

Barnkonventionen  

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

såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 

kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 

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

verksamheten.   
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Beslutsunderlag 

LU §56, 2021-09-23 

Tjänsteskrivelse 2021-09-16 

Bilaga till Tjänsteskrivelse om sammanställning och analys av kränkningsanmälningar 

läsåret 2020-2021  

Föredragning och debatt 

Barn- och Elevhälsochef Marit Ekstener föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 229 Delegation av beslut om distansundervisning med anledning av 

smittspridning KS/2021:534 

Kommunstyrelsens beslut 

• Ger sektionschef lärande delegation på beslut om distansundervisning med 

anledning av smittspridning 
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 

I fall där det uppstår så kallad klusterutbrott av Covid-19 på skolor är det viktigt att snabba 

beslut kan fattas om distansundervisning för att förhindra vidare smittspridning. Det 

föreslås därför att Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till sektionschef för 

lärandesektionen.  
Del ur förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta från Skolverkets hemsida. 

Möjligheter vid hel eller delvis stängning av skolor 

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform 

som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. 

I den tillfälliga förordning som infördes våren 2020 regleras att en huvudman i vissa fall får vidta 

åtgärder om en skola helt eller delvis tillfälligt håller eller har hållit stängt. 

Åtgärderna får användas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till 

utbildning, om en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet 

stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Genom att distansundervisning/hemstudier införs så minimeras smittspridningen och 

samtidigt ges eleverna möjlighet till utbildning. 

Artikel 3 - Barnets bästa 

Artikel 6: Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-07 
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Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtödsfunktionen 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 230 Domar till kommunstyrelsen KS/2021:14 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Följande domar delges kommunstyrelsen; 

- Borås Tingsrätt 

Dom 2021-09-03 

Mål nr. T 1913-1 

- Helsingborgs Tingsrätt 

Dom 2021-08-11 

Mål nr. B 2867-21 

- Kammarrätten i Jönköping 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2021-09-14 

Mål nr. 2070-21 

- Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2021-09-01 

Mål nr. 2830-21 

- Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2021-09-01 

Mål nr. 4064-21 

- Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2021-08-24 

Mål nr. 3780-21 

Status 

Pågående 
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§ 231 Information från förvaltningen KS/2021:48 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information. 
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 

Avvecklad krisledning  

Den 29 september beslutade förvaltningen att avsluta den centrala krisledningen kopplat till 

covid-19. Den första centrala krisledningen genomfördes den 12 mars 2020. Inledningsvis 

hölls sammanträdena dagligen, för att sedan glesas ut till att sammanfalla 2 gånger i veckan 

fram till mitten av maj 2020. I augusti 2020 pausades krisledningen med anledning av 

minskad smittspridning, för att sedan återupptas igen i slutet av oktober när regionala 

restriktioner infördes och smittan tog fart ordentligt. Sammanlagt har 87 stycken centrala 

krisledningsmöten genomförts från mars 2020 fram till september 2021.  

Krisledningsnämnden har haft sammanlagt 29 sammanträden. Det första hölls den 17 mars 

2020 och det sista hölls i torsdags, den 7 oktober 2021. Då fattades beslut på att avaktivera 

nämnden vilket innebär att krisledningsnämnden inte längre ska fatta beslut för övriga 

nämnders verksamhetsområden om åtgärder kopplat till Coronapandemin.  

De totala kostnaderna som i bokföringen har blivit märkta med ”Corona” är 15 miljoner 

kronor för år 2020 och prognosen är 11 miljoner kronor för år 2021. Överlag så täcks 

kommunens ökade kostnader av olika typer av statliga stimulanser.  

Utvärdering av central krisledning kopplat till Covid-19 

I samband med att den centrala krisledningsstaben avvecklades den 29 september 

påbörjades en utvärdering. Utvärderingen utgår primärt från förvaltningen men kommer 

också innefatta inspel från både Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen. En enkät med 

ett fåtal frågor kommer skickas ut inom kort. Svar på frågorna behöver vara inkomna senast 

den 20 oktober. Utvärderingen kommer presenteras på Kommunstyrelsen i december.  

Solbacken 

Rivning  

Bygg- och miljöförvaltningen har lämnat rivningslov samt startbesked för rivningen av 

gamla Solbacken. Rivningen kommer troligen att påbörjas i början av november. 

Utformning av nya Solbacken 

Upphandling av arkitekt, konstruktör och partneringunderentreprenörer (PUE) för rör, luft, 

el, mark samt storköksentreprenör har genomförts av Byggdialog. 
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PUE och Byggdialog kalkylerar nu utformningen utifrån det framtagna lokalprogrammet för 

omsorg, förskola och Närhälsan. 

Prishöjningar på byggmaterial  

Priserna på byggmaterial har ökat kraftigt under året, bland annat till följd av pandemin. Dessutom är 

tillgången på vissa material begränsad. Detta kommer att påverka fler av våra investeringar som blir 

mer kostsamma och kan ta längre tid att genomföra. Förvaltningen räknar just nu på hur stora 

konsekvenserna blir för varje projekt. 

Fritid/kultur/bibliotek 

Bibliotek 

Nu inviger vi ”svarta galleriet” på plan 2 i biblioteket. Det är en arena för amatörkonstnärer 

där de kan visa sina alster publikt.  

Kultur 

Kommunpoet Jimmy Alm har börjat arbeta och projektet pågår till hösten 2022. Han kommer 

att presentera sig för Kommunstyrelsen i december. På vår webbplats finns projektet 

beskrivet och möjlighet att ta del av veckans dikt. www.tranemo.se/kommunpoet 

 

Arrangemang på Centralen för allmänheten planeras för fullt. Nya evenemang och 

arrangemang uppdateras på kultur i Tranemos Facebooksida. 

www.facebook.com/kulturitranemo   

Infrastruktur 

• Asfalteringen på Tryffelvägen i Dalstorp är klar. Belysningsstolpar är satta och i 

veckan kopplas elen in så hela gatan får fint ljus. 

• Asfalteringen på lövängsgatan och GC-vägen är klar. Gatans bredd minskades ner till 

6,5 meter och nya GC-vägen blev 3 meter bred. 

• Vi har påbörjat arbetet på Lövstagatan med att knyta ihop GC-vägen till Kroksjön 

med bussterminalen. I samband med detta renoveras VA-ledningarna. 

Hastighetsdämpande åtgärder 

Vi har tillfälligt enkelriktat korsningen mellan Lövstagatan/Mossebogatan för att minska 

antalet fordon på Mossebogatan. Vi har under en längre tid utfört mätningar som visar höga 

hastigheter på den aktuella sträckan.   

Vi har också byggt farthinder/hastighetsdämpande åtgärder på Kyrkvägen i Dalstorp (1 st.), 

Sparregatan i Limmared (2 st.) och Lövstagatan i Tranemo (1 av totalt 2).  

Samhällsutveckling 

• Vi har fått in över 300 svar på den digitala enkäten om hur vi ska utveckla den nya 

översiktsplanen i Tranemo kommun. Demokrati- och visionsberedningen (DVB) och 

tjänstepersoner har aktivt samverkat om de frågor som är med i enkäten. 
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• Vi kommer få flygbilder över hela Tranemo kommun av GIS-funktionen i Gislaved i 

syfte att använda dem i kommunikationssammanhang och detaljplanesammanhang. 

• Vi har i dagarna lagt ut alla detaljplaner för industrimark på hemsidan Ledig 

industrimark Tranemo kommun — Tranemo Kommun. Detaljplanerna kommer även 

att läggas ut på den nya interaktiva kartan för samhällsutvecklingen i Tranemo 

kommun. 

• Marknadsföringen av våra olika orter sprids bra på sociala medier. Senast lades 

information ut om Limmared som ort att bo och verka i. (Se exemplet här från 

kommunens Facebook-konto).  

Brev till kommunstyrelsen 

Kommunchef redogör för brev som inkom till kommunstyrelsen måndag den 27 september 

från kommunens samtliga rektorer och chefer på lärandesektionen (ej sektionschef). Detta 

brev behöver bemötas. Kommunstyrelsens presidie har gett i uppdrag till kommunchef att 

tillsammans med sektionschef bemöta rektorerna. Detta ska göras med utgångspunkt i 

kommunens styrmodell.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-11 

Månadsuppföljning – sep 2021 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall, sektionschef Thomas Åhman och ekonomichef Konrad Fredh 

föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtödsfunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående  
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§ 232 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. Ulf 

Nyberg (M) 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 Personal sept 

KS-UPH 2021-10-01 

BAB-beslut augusti 2021 

BAB-beslut september 2021 

Status 

Pågående 
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§ 233 Delgivningar KS/2021:34, KS/2021:479, KS/2021:514 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

• Förvaltningen får i uppdrag att besvara avsändarna av ”Brev till kommunstyrelsen 

från samtliga rektorer/enhetschefer i Lärandesektionen”.  
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; 

- Protokoll Uppföljning 2 (U2) för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo. BM.2021.13 

- Nämnds beslut uppföljning 2 – 2021 Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 

Delårsbokslut BM.2021.13 

- OU §90 SAMRÅD – Sammanträdestider 2022 

- BU §13 Sammanträdestider 2022 

- Brev till kommunstyrelsen från samtliga rektorer/enhetschefer i Lärandesektionen 

Status 

Pågående 
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§ 234 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:7, KS/2021:43, KS/2021:17 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll OU 2021-09-23 

- Protokoll LU 2021-09-23 

- Protokoll AU 2021-09-09 

- Protokoll AU 2021-09-23 

- Protokoll BU 2021-09-27 

Status 

Pågående 
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§ 235 Nämndprotokoll KS/2021:34 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll; 

- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2021-08-31 

- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2021-09-07 

Status 

Pågående 
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§ 236 Övriga protokoll TFAB/2021:1, TUAB/2021:1, KS/2021:34 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 

- Protokoll TFAB 2021-09-09 

- Protokoll TUAB 2021-09-07 

- Protokoll SÄRF 2021-09-03 

- Styrelseprotokoll styrelsemöte 2021-08-24 TranemoBostäder AB 

- Styrelseprotokoll styrelsemöte 2021-05-25 TranemoBostäder AB 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo 


Tid   13:00 – 16:15  


 


Närvarande Beslutande  


Anders Brolin (S), ordf. 


Lennart Haglund (C), vice ordf. §§215–231, §§233–236 


Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 


Rosé Torkelsson (S) 


Lena Eksberg (S) 


Gunilla Blomgren (L), ers. 


Per Simonson (Kd) 


Stefan Larsson (V) 


Torbjörn Edgren (C) 


Cecilia Valbrant (C) 


Kathleen Wireklev (M) 


Stephan Bergman (M) 


Anna Letth (SD) 


Ulf Nyberg (M), ers. §232   


Icke tjänstgörande ersättare  


Göran Björk (S) 


Rikard Strömberg (S) 


ChrisTina Yngvesson (Kd) 


Jonas Blank (V) 


Ulf Nyberg (M) 


 


Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Thomas Åhman, sektionschef 


  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Tobias Edoff, planeringschef 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


  Kajsa Montan, funktionschef 


Manda Schillerås, verksamhetschef 


Lovisa Wirdemo, avtalscontroller 


 Karin Eliasson, folkhälsostrateg 


 Sofia Sjöstrand, skolskjutshandläggare 


Marit Ekstener, Barn- och elevhälsochef 


   


 


Paragrafer  §215-§236 


Utses att justera  Stephan Bergman (M) 
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Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Anders Brolin (S) 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 


  Stephan Bergman (M) 


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunstyrelsen 
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Anslaget under tiden 2021-10-15—2021-11-08 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


 


Underskrift   Protokollet signeras digitalt. 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 215 Öppna upp för fysiska sammanträden med kommunstyrelsen 


och kommunstyrelsens beredande utskott KS/2021:481 


Kommunstyrelsens beslut 


• Efter 2021-09-29: 


- Återgår allmänna utskottet till fysiska möten. (Tjänstepersoner som föredrar 


ärenden kan göra detta via teams om det meddelas processekreterare i tid före 


mötet). 


- Återgår budgetutskottet till fysiska möten. 


- Återgår kommunstyrelsen till fysiska möten. (Förvaltningsledningen deltar också 


fysiskt. Tjänstepersoner som föredrar ärenden kan göra detta via Teams om det 


meddelas processekreterare innan. Detta under förutsättningar att inte FHM 


ändra sina rekommendationer.) 


• Häva ordförandebeslut KS/2020:200 §76 om att kommunstyrelsen sammanträden ska 


vara stängda tillsvidare. 


• Kommunstyrelsen sammanträden ska vara öppna för allmänheten från kl 13.00 med 


undantag att en nämnds sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i 


ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer sekretess. Dessa 


ärenden läggs alltid sist på dagordningen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Reservation 


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


(Stephan Bergman och Kathleen Wireklev) reserverar sig mot beslutet till förmån för 


Haglunds (C) yrkande. 


Ärendet 


2021-09-29 hävs flertalet restriktioner och ordförande Anders Brolin (S) föreslår följande: 


Förslag på att återgå från distansmöten till fysiska möten efter 29 sept 2021 


 


Allmänna utskottet  


Fysiska möten 


Tjänstepersoner som föredrar ärenden kan göra detta via Teams om det meddelas 


processekreterare i tid före mötet 


 


Budgetutskott 


Fysiska möten 
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Kommunstyrelsen 


Fysiska möten 


Förvaltningsledningen deltar också fysiskt  


Tjänstepersoner som föredrar ärenden kan göra detta via Teams om det meddelas 


processekreterare innan 


Detta under förutsättningar att inte FHM ändra sina rekommendationer 


Öppna KS möten beslutas av ordföranden 


Beslutsunderlag 


AU §133, 2021-09-09 


Förslag på att återgå från distansmöten till fysiska möten efter 29 sept 2021 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 


möjligheten till hybridmöten, dvs. ledamöter har en valfrihet att delta digitalt eller fysiskt på 


kommunstyrelsens sammanträden. 


 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt yrkar avslag 


till Haglunds (C) yrkande. 


Beslutsgång 


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


Yrkandet avslås 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Samtliga sektioner 


Hemsidan 


Status 


Avslutat 
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§ 216 Verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet 2022 


KS/2021:472 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2022. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Verksamhetsplanen ska godkännas med hänvisning till folkhälsoavtalet mellan Tranemo 


kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2021 – 2024. 


Ärendet 


Varje år görs en verksamhetsplan för kommande år gällande folkhälsoarbetet i Tranemo 


kommun. Nationellt styrs folkhälsoarbetet utifrån det övergripande målet för Sveriges 


nationella folkhälsopolitik ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 


hälsa och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation”. Ett tydligt fokus läggs på 


jämlik hälsa. Gemensamma prioriteringar läggs på barn och unga samt äldre. Prioriterade 


områden är tidiga insatser och samverkan. Verksamhetsplanen bygger på både regionala och 


kommunala styrdokument.  


Ekonomisk påverkan 


Enligt avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt folkhälsoarbete 


erhåller Tranemo kommun 14 kronor per invånare från Västra Götalandsregionen för att 


bedriva ett lokalt folkhälsoarbete. För 2022 innebär det en summa på 166 390 kronor.  


Barnkonventionen  


Barn och unga är en prioriterad grupp för folkhälsoarbetet utifrån flera dimensioner och 


aspekter. Verksamhetsplanen med dess inriktning är därmed positiv utifrån ett 


barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


BU §16, 2021-09-27 


Tjänsteskrivelse 2021-09-06 


Verksamhetsplan folkhälsa 2022 


Budgetöversikt lokalt folkhälsoarbete 2022 
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Föredragning och debatt 


Folkhälsostrateg Karin Eliasson föredrar ärendet och svarar på frågor.  


Beslutet skickas till 


Kommunledningsstaben 


Lars Paulsson, VGR: lars.paulsson@vgregion.se 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige.  


Status  


Kommunfullmäktige 


 


  



mailto:lars.paulsson@vgregion.se
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§ 217 Budget 2022–2024 KS/2021:342, KS/2021:428 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar ”Budget 2022–2024 för Tranemo kommun”.  


• Antar ”Finanspolicy 2022–2025. 


• Antar ”Taxor Tranemo 2022”. 


• Antar ”Taxor Gislaved 2022”. 


• Antar ”Taxor SÄRF 2022”. 


• En oförändrad kommunalskattesats är oförändrad och som uppgår till 21,50 %. 


• redovisa kommunens pensionsskuld enligt gällande lagstiftning.  


• Antar ärendet enligt nedan.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Reservation 


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


(Stephan Bergman och Kathleen Wireklev) reserverar sig mot samtliga besluten av avslag av 


Allians för Tranemos tilläggs- och ändringsyrkanden. 


Ärendet 


Ärendet budget 2022–2024 för Tranemo kommun innehåller:  


• God ekonomisk hushållning  


• Resultatbudget  


• Driftsbudget  


• Investeringsbudget  


• Låneramar & borgensförbindelser  


Utgångspunkten för budget 2022–2024 är nu gällande budget (2021–2023) samt beslutad 


resursfördelningsmodell. 


 


Pensioner  


Tranemo kommun redovisar idag pensioner enligt den så kallade fullfondsmodellen. Detta 


strider mot lagstiftningen och påverkar kommunens räkenskaper där resultatet de senaste 


åren sett bättre ut, vilket är en redovisningsteknisk effekt. Detta har årligen inneburit 


anmärkningar från revisionen. Vi lämnar i denna budget ett förslag på att kommunen 


återgår till att följa lagstiftningen och blandmodellen.  


 


Budgetberedning  


Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021 och budgeten har 


behandlats från mars till september. 
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Ekonomi  


Årets resultat  


Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:  


2022: 20 mnkr  


2023: 30 mnkr  


2024: 30 mnkr 


 


Investeringsbudgeten  


Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till: 


 2022 129,4 mnkr  


2023: 64,5 mnkr  


2024: 39,0 mnkr  


Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till:  


2022 28,2 mnkr  


2023: 25,3 mnkr  


2024: 30,3 mnkr  


Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i 


samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av 


kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan 


åren. 


 


Driftsbudget  


Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:  


2022: 733,2 mnkr  


2023: 740,0 mnkr  


2024: 753,3 mnkr 


 


Kommunrevisionen  


Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa års 


verksamhet. I samtal med KF:s presidiet har kommunrevisionen bekräftat att medel avsatta 


för 2021 också är tillräckligt för 2022. 


 


Uppräkning/generell tilldelning  


Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning om 1,4% årligen för sektionerna. 


 


Löneöversyn  


Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för 


sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 2,4 % årligen. 


Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2021–2023 samt beslut avseende 


byggnation av omsorgsboende Solbacken görs nedan ramförändringar:  
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Servicesektionen  


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


permanent år 2022, kommunreserv 3 mnkr.  


 


Samhällsutvecklingssektionen  


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,7 mnkr. Kommunbidraget 


höjs permanent år 2022, omföring energikostnader 8,3 mnkr.  


 


Lärandesektionen  


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 4,3 mnkr. 


Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -5,8 mnkr. 


Kommunbidraget sänks permanent år 2022, resursmodell -0,4 mnkr. 


 


Omsorgssektionen  


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 3 mnkr. Kommunbidraget höjs 


permanent år 2022, feriejobb 0,5 mnkr.  


Kommunbidraget höjs permanent år 2022, resursmodell 2,5 mnkr. Kommunbidraget sänks 


permanent år 2022, omföring energikostnader -2,6 mnkr. Kommunbidraget sänks permanent 


år 2022, teknisk bidragsjustering -5,6 mnkr. 


 


Avfall  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden. 


 


VA  


Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden. 


 


Internränta  


Internräntan följer SKR:s rekommendationer 1 %. 


 


Skatter och bidrag  


Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar. 


 


Pensioner  


Pensioner bygger på prognos från Skandia, augusti 2021. 


 


PO-pålägg  


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


 


Taxor  


Taxebilaga finns bilagt i ärendet.  
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Underskott  


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


Investeringar ska balanseras upp så att tre års planens tilldelning inte överskrids, om så inte 


sker ska underskott återställas inom en två årsperiod.  


 


Skattesats  


Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 % 


 


Borgensavgifter och avkastningskrav  


Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav. 


Tranemo Forum AB  


Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.  


Avkastningskrav: 0,00 %  


Tranemobostäder AB  


Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp. 


Avkastningskrav: 4,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 


fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 


avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 


Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 


värdet på fastighetsinnehavet. 


Tranemo Utvecklings AB  


Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.  


Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på 


fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och 


avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året. 


Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda 


värdet på fastighetsinnehavet. 


 


Nyupplåning och omsättning av lån  


Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån som förfaller till betalning. 


Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån om totalt 420 mnkr i den skattefinansierade 


verksamheten och ges därutöver rätt att uppta nya lån om 85 mnkr för finansiering i de 


avgiftsfinansierade verksamheterna (totalt 505 mnkr för kommunen i låneram).  


Kommunens lånetak uppgår till 505 mnkr.  


Tranemobostäder AB lånetak under uppgår till 350 mnkr.  


Tranemo Utvecklings AB lånetak under uppgår till 120 mnkr.  


Tranemo Forum AB lånetak under uppgår till 10 mnkr. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-09-30 


Budget 2022-2024 


Finanspolicy 2022-2024 
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Taxor Tranemo kommun 2022 


Taxor SÄRF 2022 – Bilaga – SÄRF taxa myndighetsutövning 2022 


Taxor SÄRF 2022 - §49 – Taxa, för räddningstjänstens myndighetsutövning 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Plan och bygglov taxa inkl kart och mättaxa 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt miljöbalken grund 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut taxa enligt strålskyddslagen 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa för prövning och tillsyn av tobak alkohol 


receptfria läkemedel 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 1 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 2 avgiftsklasser 


hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 3 riskklassning 


hälsoskyddsverksamhet miljöbalken 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 4 miljöfarlig verksamhet miljöbalken 


Taxor Gislaved 2022 – Taxor Gislaved protokoll 


Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt livsmedelslagen 


Budget 2022 TUAB (2021-08-18) 


TUAB – Strategidokument 


Tranemo Forum Budgetförslag 2022 


Allians för Tranemo budget 2022 


Föredragning och debatt 


Ordförande Anders Brolin (S) föredrar majoritetens budgetförslag. 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar Allians för Tranemos budgetförslag. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag. 


 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på Allians för Tranemos följande ändringar och 


tillägg till budgetförslaget: 


 


Yrkande 1: Två nya indikatorer tillförs för bättre uppföljning av arbetet för de prioriterade 


målen. (a. Läskunnighet efter årskurs 1 utifrån den uppföljning som görs av läsa-skriva-


räknagarantin, b. Antal nya bostäder som kan uppföras på den tomtmark kommunen säljer under 


året.)  


 


Yrkande 2: Förvaltningen får i uppdrag att genomföra uppdrag 1 till 4 och redovisa till 


kommunstyrelsen.  


(1. Förvaltningen får i uppdrag att till uppföljning av tertial 1 redovisa hur ovanstående indikatorer 


ska formuleras i detalj samt i möjligaste mån ta fram jämförelsetal. 


2. Förvaltningen får i uppdrag att se över regler för bidrag till enskilda vägar. Samråd med 


vägsamfälligheterna ska ske. Förslag till reviderade regler redovisas till Kommunstyrelsen senast 
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augusti 2022. 


3. Förvaltningen får i uppdrag att inom ram återskapa de resurser som tidigare destinerats till arbete 


mot förtagen omfattande bland annat företagslots och näringslivskoordinator motsvarande en 


heltidstjänst. Ett aktivt arbete för jobb och företagande är av avgörande betydelse för att nå våra mål. 


Redovisas till Kommunstyrelsen i mars 2022. 


4. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi i all kommunikation ska utgå från att 


sätta den bild av Tranemo kommun som behövs för att nå de satta målen, och lyfta de fördelar och 


attraktioner vi vill kommunicera.) 


 


Yrkande 3: Driftbudgeten justeras och riktade satsningar enlig redovisning fastställs med 3 


års giltighetstid  


 


Yrkande 4: Investeringsbudgeten ändras enligt redovisning i bilaga ”Allians för Tranemo 


budget 2022” 


Beslutsgång 


Ordförande ställer första yrkandet om tillägg av två indikatorer med bifall mot avslag och 


finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer andra yrkandet om uppdrag 1–4 till förvaltningen med bifall mot avslag 


och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer tredje yrkandet om justering av driftsbudget och riktade satsningar med 


bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer fjärde yrkandet om ändring av investeringsbudgeten med bifall mot 


avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Samtliga funktioner 


TFAB 


TUAB 


TranemoBostäder AB 


Författningssamling 


Gislaveds kommun 


SÄRF 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Budget 2022–2024 


Samtliga taxor 


Finanspolicy 2022–2024 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 218 Uppföljningsrapport internkontroll 2021 KS/2021:451 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner uppföljningsrapport för internkontroll 2021.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


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


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


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


verksamhetsutvecklingen i kommunen. 


Ny styrmodell  


I enlighet med Tranemo kommuns styrmodell har internkontrollen från och med 2021 


implementeras på ett bättre sätt i det dagliga arbetet. I praktiken innebär det att planering av 


interna kontroller flyttat in i planerings- och uppföljningsprocessen. Under 


planeringsprocessen inför 2021 har det varit möjligt för de organisatoriska nivåerna 


”kommun” och ”sektion” att välja in risker i internkontrollen när verksamhetsplaneringen 


genomfördes. Från och med 2022 är ambitionen att alla organisatoriska nivåer ska ha 


möjlighet att välja in risker. 


Kommunstyrelsens roll och ansvar 


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


styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen 


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


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


03-22 en gruppövning med tillhörande riskbedömning. Sammanlagt identifierades 12 risker 


som utgör 2021 års internkontrollplan 


 


Analys 


Tranemo kommun har en god internkontroll som till stor del beror på den nya styrmodellen 


där kontrollerna är mer integrerade i det dagliga arbetet än tidigare. Nästan samtliga av de 


risker som har kontrollerats har påvisat ett bättre utfall i jämförelse med den första tertialen. 


Däremot finns det en del risker som förvaltningen måste fortsätta arbeta frekvent med, bland 


annat att öka sin avtalstrohet, fylla i rekvisitioner på korrekt sätt och att göra rätt 


bruttolöneavdrag. Samtliga risker har fått tydliga åtgärdsfunktioner så de i framöver 


kommer kunna påvisa ett bättre resultat. 
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Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i sig. Däremot kan vissa av åtgärderna som 


identifierats leda till minskade kostnader framöver.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


BU §15, 2021-09-27 


Tjänsteskrivelse 2021-08-13 


Uppföljningsrapport internkontroll 2021 


Föredragning och debatt 


Avtalscontroller Lovisa Wirdemo föredrar ärendet och svarar på frågor.  


Beslutet skickas till 


Kommunledningsstaben 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige  


Status  


Kommunfullmäktige 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-10-11 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 17 


 


§ 219 Delårsbokslut 2021, tertial 2 KS/2021:499, KS/2021:342 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Delårsbokslutet godkänns.  


• Förvaltningen får fortsatt i uppdrag att vidta åtgärder för att sektionerna långsiktigt 


når en budget i balans.  


• Noterar ekonomisk uppföljning från Tranemo Utvecklings AB (TUAB) och Tranemo 


Forum AB (TFAB). 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Tranemo kommun prognosticerar ett balansresultat om 19,1 mnkr vilket är 7,2 mnkr bättre 


än budget och 5,2 mnkr bättre än föregående prognos. Jämfört med budget är 


skatteunderlaget starkare vilket påverkar intäkterna positivt, samtidigt som sektionernas 


underskott minskat från -5,8 mnkr till – 3,4 mnkr och pandemirelaterade kostnader är lägre 


än tidigare beräknat. 


Koncernens bolag prognosticerar ett samlat underskott på -0,8 mnkr: (Tranemo bostäder -1,4 


mnkr, Tranemo Forum -0,2 mnkr, Tranemo Utvecklings +0,8 mnkr) 


Kommunen har färre årsarbetare (50 st.) och lägre sjukfrånvaro (1,1 %) än vid samma period 


föregående år, merparten av de anställda är kvinnor (83 %).  


Då två av kommunens fyra övergripande verksamhetsmål samt tre av de fem finansiella 


målen prognostiseras att uppfyllas är den samlade bedömningen att kommunen inte fullt, 


utan enbart delvis, kommer uppnå god ekonomisk hushållning vid årsskiftet utifrån ett 


ekonomi- och verksamhetsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar ej barn.  


Beslutsunderlag 


BU §14, 2021-09-27 


Tjänsteskrivelse 2021-09-23 


Delårsbokslut Tranemo kommun 2021 


TUAB Månadsuppföljning 202108 


RR och BR TFAB T2 2021 
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Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh och planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på 


frågor.  


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Kommunrevisionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 220 Värdeöverföring inom Tranemo kommuns bolagskoncern 


TFAB/2021:9 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Värdeöverföring ska årligen ske från Tranemo Utvecklings AB till Tranemo Forum 


för att täcka eventuella negativa resultat med start år 2022 avseende 2021 års 


räkenskaper.   


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 


Tranemo Forum gav den 10 maj 2021 VD i uppdrag ”att skapa en finansieringsmodell till 


verksamheten till ett styrelsesammanträde under året”.  


Förvaltningen har tillsammans med revisionsbyrån Ernst & Young tittat på frågan.   


 


Från Tranemo Utveckling AB kan medel överföras utan andra begränsningar än de som 


finns i Aktiebolagslagen det vill säga; maximalt fritt eget kapital (5 423 tkr). Hänsyn ska även 


tas till framtida konsolideringsbehov och likviditet. 


 


Från Tranemo Bostäder AB finns begränsningsregler som visar maximalt belopp för 


värdeöverföring från ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag.  


Utdelningen går över eget kapital i det bolag som lämnar utdelningen och den hamnar som 


skattefri intäkt i mottagande bolag. Avkastningskravet påverkas ej. 


Verksamhetsåret 2021 har börjat att närma sig sitt slut. Det är även en del administration för 


detta och anmälan ska även ske till Bolagsverket. Förvaltningen föreslår att 


kommunkoncernen tittar framåt och reglerar via koncernbidrag 2021/2022 så att Tranemo 


Forum då redovisar ett positivt resultat. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt 


resultat i Tranemo Forum, detta då det finns eget kapital i bolaget som uppgår till 4,9 mnkr.  


Ärendet 


Nedan följer en översiktlig analys av möjligheter till värdeöverföringar inom Tranemo 


kommuns bolagskoncern. 


 


Koncernöversikt 


Tranemo kommun 


Tranemo Forum AB (100%):  


- Tranemo Utvecklings AB (100%) 


- Tranemobostäder Aktiebolag AB (100%) 
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Regler för värdeöverförring 


Värdeöverföring kan ske på olika sätt: 


- Vinstutdelning 


- Förvärv av egna aktier 


- Minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägarna 


- Annan affärshändelse som innebär att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 


affärsmässig karaktär för bolaget 


- Koncernbidrag är normalt en värdeöverföring 


I ett aktiebolag kan värdeöverföringar uppgå till maximalt det fria egna kapitalet i bolaget 


om det är förenligt med bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt samt 


risker i verksamheten. 


Utdelningen går över eget kapital i det bolag som lämnar utdelningen och den hamnar som 


skattefri intäkt i mottagande bolag. Avkastningskravet påverkas ej. 


Det finns begränsningsregler som visar maximalt belopp för värdeöverföring från ett 


allmännyttigt kommunalt bostadsbolag:  


Tillskjutet kapital * (genomsnittlig statslåneränta + 1 procentenhet) 


Det belopp som räknas fram ska sedan jämföras med 50% av årets resultat. Detta är det 


maximala beloppet som kan överföras. 


Tillskjutet kapital är det kapital som ägaren betalat för aktierna dvs normalt aktiekapitalet. 


Aktiekapital som tillkommit genom fondemission eller aktieägartillskott ska inte räknas in. 


 


Tranemo kommuns kommunala bolag - Resultat och eget kapital 2020 (tkr) 


 


Beräkning av möjlig vinstöverföring 


Beräkningen bygger på att hela aktiekapitalet är tillskjutet kapital. Enligt beräkning kan 46,3 


tkr föras över från 2020 års resultat.  
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Undantag från begränsningsregeln: 


Det går att göra större värdeöverföringar i följande fall: 


- Hälften av det nettoöverskott som uppkommit pga. avyttringar av fastigheter under 


räkenskapsåret 


-Om medlen används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar 


som främjar integration och social samman hållning eller tillgodoser bostadsbehovet för 


personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 


- Värdeöverföringar mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma 


koncern. 


Då mottagaren är ett Holdingbolag och medlen antas stanna där är bedöms undantag från 


ovan inte vara aktuella. 


 


Praktisk tillämpning  


Tranemo Forum AB som moderbolag bestämmer som ägare om att utdelning ska ske till 


dem. Det är även Tranemo Forum AB som deltar på dotterbolagens bolagsstämmor eftersom 


de äger bolaget.  


  


Styrelsen i dotterbolagen förslår en utdelning som man skriver in i förslaget till 


vinstdisposition i bolagets årsredovisning. Det har ansvar för att det finns möjlighet till 


utdelning från bolaget. Utdelningen beslutas sedan på bolagsstämman. Det innebär att vinst 


för 2021 beslutas på våren 2022 och så vidare. Utdelningen påverkar eget kapital i 


dotterbolaget och redovisas normalt som intäkt i moderbolaget det år då utdelningen sker. 


  


Sedan kan bolaget göra utdelning efter ordinarie bolagsstämma. Det innebär att bolaget 


håller extra bolagsstämma och besluta om extrautdelning. Utdelningen är fortfarande från 


det tidigare räkenskapsårets fria kapital. Det är en del administration för detta och anmälan 


ska även ske till Bolagsverket. Förvaltningen föreslår att kommunkoncernen istället tittar 


framåt och reglerar via koncernbidrag 2021/2022 så att Tranemo Forum då redovisar ett 


positivt resultat. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt resultat i Tranemo 


Forum. Det har ingen praktisk betydelse att det är negativt resultat i Tranemo Forum, detta 


då det finns eget kapital i bolaget som uppgår till 4,9 mnkr. 
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Resultatet i Tranemo Utvecklings AB är påverkat av upplösning av uppskjuten skattefordran 


samt minskade hyresintäkter och är särskilda poster hänförliga till 2020. Vid god uthyrning 


2021 blir resultatet 2021 positivt och då kan vinstöverföring ske till Tranemo Forum AB som 


koncernbidrag vid 2022 års bolagsstämma. 


 


Ekonomisk påverkan 


Värdeöverföringen är kostnadsneutral på totalen för Tranemo kommunkoncern.  


Tranemo Forum får ett bättre redovisat resultat och större eget kapital.  


Tranemo Utvecklings AB får ett lägre eget kapital, årets resultat påverkas negativt, 


avkastningskravet påverkas ej eftersom det räknas på ett resultat innan koncernbidrag.  


 


Barnkonventionen 


Ärendet påverkar ej barn 


Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutsunderlag 


TF §53, 2021-09-09 


Tjänsteskrivelse 2021-06-03 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Tranemo Forum AB  


Tranemo Utvecklings AB 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 221 Riktlinjer för synpunktshantering KS/2021:353 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar riktlinjer för synpunktshantering 
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 


Synpunkthantering har och är en del i kommunens arbete och från början (2005) fanns det i 


form av Åsikten.  


Kommunstyrelsen ersatte Åsikten 2017-05-29 med riktlinjer för synpunktshantering. Detta 


var ett steg att förbättra bemötandet och svarsfrekvensen för medborgaren då kommunen 


hade ett mål ”Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och möjligheten att 


påverka ska öka. Han/hon ska känna att han/hon blir lyssnad på”.  


Riktlinjen har setts över och förslag till nedanstående revidering önskas. 


➢ 2017 hade kommunen ett mål att ”Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet 


och möjligheten att påverka ska öka. Han/hon ska känna att han/hon blir lyssnad på”. 


Detta är inte längre ett av kommunens övergripande mål och därför bör 


formuleringen tas bort. 


➢ Uppföljning föreslås ske i verksamhetsuppföljningen inom ramen för styrmodellen i 


stället för att rapportering till nämnder och kommunfullmäktige sker i bokslutet. 


Överstruken text ska tas bort ur riktlinjen. Gulmarkerad text är nytillkommet. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet påverkas inte ekonomiskt. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §132, 2021-09-09 


Tjänsteskrivelse 2021-05-28 


Riktlinje synpunktshantering 2021 


Riktlinje synpunktshantering (kopia) 2017 


Föredragning och debatt 


Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtödsfunktionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Riktlinjer synpunktshantering 2021 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 222 Arkivreglemente KS/2021:417 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar arkivreglemente och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
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 


Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 


arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Tranemo 


kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 


Arkivreglementet har anpassats utifrån att Tranemo kommuns verksamhetsorienterade 


dokumenthanteringsplan ersatts av en processorienterad informationshanteringsplan. 


Vidare har reglerna kring utlån av allmän handling ur Tranemo kommuns arkivbestånd 


skärpts. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen 


Ärendet har ingen påverkan på barn. 


Beslutsunderlag 


AU §138, 2021-09-23 


Tjänsteskrivelse 2021-06-28 


Arkivreglemente 


Föredragning och debatt 


Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 
Alla sektioner och funktioner 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Arkivreglemente 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 
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Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 223 Motion om omställningsstöd KS/2021:96 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar motionen i den del som handlar om att se över avtalet och återkomma med 


nytt förslag. 


 
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 2021-01-26 lämnat en motion angående vidare 


utredning om omställningsbidrag till förtroendevalda. 


 


Förslagsställaren anser att fullmäktige ska ger i uppdrag till personalavdelningen att gå 


igenom avtalet (OPL-KL 18 som fullmäktige antog 2019) för att utforma ett nytt förslag. Det 


nya förslaget ska sändas ut på remiss till partigrupperna innan nytt beslut fattas. 


Förslagsställarna anser även att inga omställningsbidrag ska kunna sökas förrän nytt beslut 


är fattat i detta ärende.   


 


Förvaltningen var i kontakt med Christina Yngvesson och Birgitta Olander 2021-08-31 för att 


ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. 


 


Arvodesberedningen har av fullmäktiges presidium fått i uppdrag att se över 


arvodesreglementet. I nuvarande arvodesreglemente finns bestämmelser om 


omställningsstöd och pensionsförmåner, som stämmer överens med det antagna avtalet. I 


samband med att beredningen tar fram ett nytt arvodesreglemente kommer även delen om 


omställningsstöd och pensionsförmåner att ses över vilket innebär att även avtalet kommer 


att behöva revideras. Av den anledningen anser förvaltningen att motionen bör antas i de 


delar som handlar om att se över avtalet och utforma ett nytt förslag.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet kan ge en ekonomisk påverkan beroende på hur avtalet utformas efter revidering.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 


AU §137, 2021-09-23 


Motion om omställningsstöd 


Tjänsteskrivelse om svar på motion om omställningsstöd 


Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-08 § 3 


Beslutet skickas till 


ChrisTina Yngvesson 


Birgitta Olander    


Servicesektionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 224 Sammanträdestider 2022 KS/2021:479 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner förslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2022. 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 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 


Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2022. Vid arbetet med att ta 


fram sammanträdestider så har den vertikala dialogen, budgetprocessen, regionfullmäktige 


och valår tagits i beaktande. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §135, 2021-09-23 


Tjänsteskrivelse 2021-09-08 


Sammanträdestider 2022 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Sammanträdestider 2022 


Slutinstans 


KF 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 225 Parkeringsnorm - Riktlinjer för parkeringar i Tranemo kommun 


KS/2019:375 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar reviderad riktlinje för parkeringsnorm. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Tranemo kommun behöver enligt riktlinjer uppdatera sin parkeringsnorm. 


Vid detaljplaneläggning uppkommer behovet att redogöra för hur många trafikrörelser som 


en enskild yta genererar samt hur dessa parkerar. 


Parkering har en central roll i trafiksystemet och en stor påverkan på hur tätorter upplevs 


och fungerar. En välbalanserad strategi för hur parkering ska hanteras är därför angelägen.  


Genom parkeringsnormen styr kommunen hur parkering ska lösas vid nybyggnad av t ex 


bostäder, kontor och handel. Samhällssektionen har i samråd med bygg- och miljö och 


planenheten i Gislaved uppdaterat dokumentet. Syftet är att utveckla parkeringsnormen så 


att den stödjer en attraktiv och hållbar stads- och ortutveckling.  


Parkeringsnormen var uppe i Allmänna utskottet 2021-08-17 där riktlinjerna återremitterades 


med önskemål om att förtydliga för eventuella samarbetsavtal. Riktlinjerna har ändrats 


enligt önskemål.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


En strukturerad parkeringsnorm påverkar våra barns framtid på ett positivt sätt. En sund 


parkeringsnorm främjar framtidens sätt att resa och det mer hållbart.  


Beslutsunderlag 


AU §139, 2021-09-23 


Tjänsteskrivelse 2021-06-29 


Tjänsteskrivelse 2021-08-17 


Parkeringsnorm Tranemo kommun riktlinjer KS/2019:375 


Föredragning och debatt 


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


Samhällssektionen 


Planenheten Gislaved 


Bygg- och miljö Gislaved 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Parkeringsnorm Tranemo kommun riktlinje 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 226 Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor i 


grundskolan - Moderaterna KS/2020:644 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Motionen avslås 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


 


Beslutsmotivering 


Helt nya regler för skolskjuts antogs 2018 och reviderades 2019. Dagens regler är därmed 


grundligt genomgångna och uppdaterade i närtid. Att som motionen föreslår höja 


servicenivån ytterligare ses inte rimligt. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen gav 2017-09-25 (KS/2017:668) beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att 


göra en översyn av skolskjutsreglemente och delegeringsordning samt framtagande av 


tillämpningsregler parallellt med att den nya upphandlingen av skolskjuts genomförs. Detta 


genomfördes och nya skolskjutsregler etc. antogs 2018-04-16. Inte långt därefter fick 


förvaltningen återigen genom Allmänna utskottet 2018-11-29 (KS/2018:742) i uppdrag att se 


över skolskjutsreglementet i sin helhet igen samt att särskilt se över konsekvenserna för 


eventuella förändringar gällande bland annat 


- Förändrade avståndsregler mellan hem och hållplats 


- Förtydligande av reglerna för Vinterskjuts 


- Förtydligande av reglerna för Resa i mån av plats 


Dessa reviderade regler för skolskjuts och andra elevresor antogs sedan 


2019-04-29 av kommunstyrelsen och är nu gällande regler. 


Ärendet 


Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) m.fl. har 2020-12-10 lämnat en motion 


angående att göra en översyn av regler för skolskjuts med mål att i reglerna sänka den 


maximala restiden för elever i F-6. Förslagsställarna anser att nuvarande regler tillåter för 


långa resor. 


Förvaltningen har kontaktat Lennart Haglund och Stefan Bergman 21-09-02 för att ge 


motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag. Inga ytterligare anförande har inkommit. 
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Idag har vi inga elever som närmar sig maxtiden och vi har heller inga undantag som 


tillämpas. Förvaltningens ekonomi är ansträngd och att i detta läget höja ambitionsnivån på 


ett sätt som skulle vara kostnadsdrivande känns inte relevant. Till detta ska nämnas att 


Tranemo redan idag har en nettokostnadsavvikelse gällande skolskjuts på ca 8 mnkr. 


Dessutom har förvaltningen lagt ner mycket tid på översyn av dessa regler under 2017, 2018 


och 2019 så reglerna är väl genomgångna, uppdaterade och omvärldsbevakade. De regler vi 


har idag är generösa vilket också lyser igenom med nettokostnadsavvikelsen. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ingen förändring genomförs. 


Beslutsunderlag 


LU §53, 2021-09-23 


Tjänsteskrivelsen 2021-09-02 


Motion om regler för skolskjuts och andra elevresor 


Protokollsutdrag KF 2020-12-14 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att motionen ska antas. 


 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till lärandeutskottets förslag. 


Beslutsgång 


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


Yrkandets avslås. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 227 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2021:27 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande 


paragraf beskriver vad som gäller:  


”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 


ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 


rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 


kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 


Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 


och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 


behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §  


Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till 


rektor/bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.  


Ärendet 


Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 


som har inkommit sedan förra sammanträdet. Två gånger om året (vårtermin respektive 


hösttermin) redovisas en utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden 


som inkommit. På lärandeutskottet i augusti redovisades inga anmälningar.  


I tabellen nedan redovisas de 13 anmälningar som inkommit sedan förra redovisningen. 


Samtliga gäller vårterminen. Tabellen läses vertikalt. Sammanlagda antalet förekomster av 


typ av kränkningar samt diskrimineringsgrunder kan övergå antalet anmälda kränkningar 


pga att flera typer kan förekomma i samma fall. 


Tabell 1. Anmälda kränkningar 2021-04-13—2021-09-14 
Skolform  Utsatt 


barn/ 


elev 


 Inblandade  Typ av 


kränkning 


 Diskriminerings


-grund 


 


förskola  pojke 11 barn/elev 13 fysisk 7 nej 6 


fritidshem  flicka  personal  psykisk 3 ja 7 


grundskola 


f-6 


12 annat 2 annan 


vuxen 


 muntlig 8   


grundskola 


7-9 


     skriftlig    


grundsärsko


la 


1         
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gymnasium 


 


         


vuxen-


utbildningen  


         


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-04-13—2021-09-14 
Diskrimineringsgrunder (antal fall) 7 


kön 1 


könsöverskridande identitet  


etnicitet 7 


funktionshinder  


sexuell läggning  


ålder  


religion  


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan 


Barnkonventionen  


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


såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 


kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 


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


verksamheten.   


Beslutsunderlag 


LU §55, 2021-09-23 


Tjänsteskrivelse 2021-09-16 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 228 Analys av inkomna anmälningar till huvudman 2020–2021 


KS/2021:27 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av sammanställning och analys av läsårets inkomna 


anmälningar till huvudmannen.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande 


paragraf beskriver vad som gäller:  


”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 


ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 


rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 


kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 


Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 


och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 


behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §  


Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till 


rektor/bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.  


Ärendet 


Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 


som har inkommit sedan föregående sammanträdet. Två gånger om året (vårtermin 


respektive hösttermin) redovisas en utförligare sammanställning och analys av de 


kränkningsärenden som inkommit. Höstterminens sammanställning och analys ska ses som 


en delredovisning. Vid läsårets slut har nu gjorts en något mer omfattande analys. Den 


bygger på höstterminens rapport. Sammanställningen och analysens finns i en bilaga till 


ärendet.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan 


Barnkonventionen  


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


såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 


kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 


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


verksamheten.   
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Beslutsunderlag 


LU §56, 2021-09-23 


Tjänsteskrivelse 2021-09-16 


Bilaga till Tjänsteskrivelse om sammanställning och analys av kränkningsanmälningar 


läsåret 2020-2021  


Föredragning och debatt 


Barn- och Elevhälsochef Marit Ekstener föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 229 Delegation av beslut om distansundervisning med anledning av 


smittspridning KS/2021:534 


Kommunstyrelsens beslut 


• Ger sektionschef lärande delegation på beslut om distansundervisning med 


anledning av smittspridning 
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 


I fall där det uppstår så kallad klusterutbrott av Covid-19 på skolor är det viktigt att snabba 


beslut kan fattas om distansundervisning för att förhindra vidare smittspridning. Det 


föreslås därför att Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till sektionschef för 


lärandesektionen.  
Del ur förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 


spridning av viss smitta från Skolverkets hemsida. 


Möjligheter vid hel eller delvis stängning av skolor 


Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform 


som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. 


I den tillfälliga förordning som infördes våren 2020 regleras att en huvudman i vissa fall får vidta 


åtgärder om en skola helt eller delvis tillfälligt håller eller har hållit stängt. 


Åtgärderna får användas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 


specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till 


utbildning, om en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet 


stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Genom att distansundervisning/hemstudier införs så minimeras smittspridningen och 


samtidigt ges eleverna möjlighet till utbildning. 


Artikel 3 - Barnets bästa 


Artikel 6: Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-10-07 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-10-11 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 39 


 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice och processtödsfunktionen 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 230 Domar till kommunstyrelsen KS/2021:14 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Följande domar delges kommunstyrelsen; 


- Borås Tingsrätt 


Dom 2021-09-03 


Mål nr. T 1913-1 


- Helsingborgs Tingsrätt 


Dom 2021-08-11 


Mål nr. B 2867-21 


- Kammarrätten i Jönköping 


Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2021-09-14 


Mål nr. 2070-21 


- Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2021-09-01 


Mål nr. 2830-21 


- Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2021-09-01 


Mål nr. 4064-21 


- Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2021-08-24 


Mål nr. 3780-21 


Status 


Pågående 
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§ 231 Information från förvaltningen KS/2021:48 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information. 
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 


Avvecklad krisledning  


Den 29 september beslutade förvaltningen att avsluta den centrala krisledningen kopplat till 


covid-19. Den första centrala krisledningen genomfördes den 12 mars 2020. Inledningsvis 


hölls sammanträdena dagligen, för att sedan glesas ut till att sammanfalla 2 gånger i veckan 


fram till mitten av maj 2020. I augusti 2020 pausades krisledningen med anledning av 


minskad smittspridning, för att sedan återupptas igen i slutet av oktober när regionala 


restriktioner infördes och smittan tog fart ordentligt. Sammanlagt har 87 stycken centrala 


krisledningsmöten genomförts från mars 2020 fram till september 2021.  


Krisledningsnämnden har haft sammanlagt 29 sammanträden. Det första hölls den 17 mars 


2020 och det sista hölls i torsdags, den 7 oktober 2021. Då fattades beslut på att avaktivera 


nämnden vilket innebär att krisledningsnämnden inte längre ska fatta beslut för övriga 


nämnders verksamhetsområden om åtgärder kopplat till Coronapandemin.  


De totala kostnaderna som i bokföringen har blivit märkta med ”Corona” är 15 miljoner 


kronor för år 2020 och prognosen är 11 miljoner kronor för år 2021. Överlag så täcks 


kommunens ökade kostnader av olika typer av statliga stimulanser.  


Utvärdering av central krisledning kopplat till Covid-19 


I samband med att den centrala krisledningsstaben avvecklades den 29 september 


påbörjades en utvärdering. Utvärderingen utgår primärt från förvaltningen men kommer 


också innefatta inspel från både Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen. En enkät med 


ett fåtal frågor kommer skickas ut inom kort. Svar på frågorna behöver vara inkomna senast 


den 20 oktober. Utvärderingen kommer presenteras på Kommunstyrelsen i december.  


Solbacken 


Rivning  


Bygg- och miljöförvaltningen har lämnat rivningslov samt startbesked för rivningen av 


gamla Solbacken. Rivningen kommer troligen att påbörjas i början av november. 


Utformning av nya Solbacken 


Upphandling av arkitekt, konstruktör och partneringunderentreprenörer (PUE) för rör, luft, 


el, mark samt storköksentreprenör har genomförts av Byggdialog. 
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PUE och Byggdialog kalkylerar nu utformningen utifrån det framtagna lokalprogrammet för 


omsorg, förskola och Närhälsan. 


Prishöjningar på byggmaterial  


Priserna på byggmaterial har ökat kraftigt under året, bland annat till följd av pandemin. Dessutom är 


tillgången på vissa material begränsad. Detta kommer att påverka fler av våra investeringar som blir 


mer kostsamma och kan ta längre tid att genomföra. Förvaltningen räknar just nu på hur stora 


konsekvenserna blir för varje projekt. 


Fritid/kultur/bibliotek 


Bibliotek 


Nu inviger vi ”svarta galleriet” på plan 2 i biblioteket. Det är en arena för amatörkonstnärer 


där de kan visa sina alster publikt.  


Kultur 


Kommunpoet Jimmy Alm har börjat arbeta och projektet pågår till hösten 2022. Han kommer 


att presentera sig för Kommunstyrelsen i december. På vår webbplats finns projektet 


beskrivet och möjlighet att ta del av veckans dikt. www.tranemo.se/kommunpoet 


 


Arrangemang på Centralen för allmänheten planeras för fullt. Nya evenemang och 


arrangemang uppdateras på kultur i Tranemos Facebooksida. 


www.facebook.com/kulturitranemo   


Infrastruktur 


• Asfalteringen på Tryffelvägen i Dalstorp är klar. Belysningsstolpar är satta och i 


veckan kopplas elen in så hela gatan får fint ljus. 


• Asfalteringen på lövängsgatan och GC-vägen är klar. Gatans bredd minskades ner till 


6,5 meter och nya GC-vägen blev 3 meter bred. 


• Vi har påbörjat arbetet på Lövstagatan med att knyta ihop GC-vägen till Kroksjön 


med bussterminalen. I samband med detta renoveras VA-ledningarna. 


Hastighetsdämpande åtgärder 


Vi har tillfälligt enkelriktat korsningen mellan Lövstagatan/Mossebogatan för att minska 


antalet fordon på Mossebogatan. Vi har under en längre tid utfört mätningar som visar höga 


hastigheter på den aktuella sträckan.   


Vi har också byggt farthinder/hastighetsdämpande åtgärder på Kyrkvägen i Dalstorp (1 st.), 


Sparregatan i Limmared (2 st.) och Lövstagatan i Tranemo (1 av totalt 2).  


Samhällsutveckling 


• Vi har fått in över 300 svar på den digitala enkäten om hur vi ska utveckla den nya 


översiktsplanen i Tranemo kommun. Demokrati- och visionsberedningen (DVB) och 


tjänstepersoner har aktivt samverkat om de frågor som är med i enkäten. 



http://www.tranemo.se/kommunpoet

http://www.facebook.com/kulturitranemo
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• Vi kommer få flygbilder över hela Tranemo kommun av GIS-funktionen i Gislaved i 


syfte att använda dem i kommunikationssammanhang och detaljplanesammanhang. 


• Vi har i dagarna lagt ut alla detaljplaner för industrimark på hemsidan Ledig 


industrimark Tranemo kommun — Tranemo Kommun. Detaljplanerna kommer även 


att läggas ut på den nya interaktiva kartan för samhällsutvecklingen i Tranemo 


kommun. 


• Marknadsföringen av våra olika orter sprids bra på sociala medier. Senast lades 


information ut om Limmared som ort att bo och verka i. (Se exemplet här från 


kommunens Facebook-konto).  


Brev till kommunstyrelsen 


Kommunchef redogör för brev som inkom till kommunstyrelsen måndag den 27 september 


från kommunens samtliga rektorer och chefer på lärandesektionen (ej sektionschef). Detta 


brev behöver bemötas. Kommunstyrelsens presidie har gett i uppdrag till kommunchef att 


tillsammans med sektionschef bemöta rektorerna. Detta ska göras med utgångspunkt i 


kommunens styrmodell.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-10-11 


Månadsuppföljning – sep 2021 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall, sektionschef Thomas Åhman och ekonomichef Konrad Fredh 


föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice och processtödsfunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående  


 
  



https://www.tranemo.se/naringsliv-och-arbete/foretag/tillstand-regler-och-tillsyn-for-foretag/

https://www.tranemo.se/naringsliv-och-arbete/foretag/tillstand-regler-och-tillsyn-for-foretag/

https://www.facebook.com/tranemokommun/

https://www.facebook.com/tranemokommun/
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§ 232 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. Ulf 


Nyberg (M) 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 Personal sept 


KS-UPH 2021-10-01 


BAB-beslut augusti 2021 


BAB-beslut september 2021 


Status 


Pågående 
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§ 233 Delgivningar KS/2021:34, KS/2021:479, KS/2021:514 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


• Förvaltningen får i uppdrag att besvara avsändarna av ”Brev till kommunstyrelsen 


från samtliga rektorer/enhetschefer i Lärandesektionen”.  
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; 


- Protokoll Uppföljning 2 (U2) för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo. BM.2021.13 


- Nämnds beslut uppföljning 2 – 2021 Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 


Delårsbokslut BM.2021.13 


- OU §90 SAMRÅD – Sammanträdestider 2022 


- BU §13 Sammanträdestider 2022 


- Brev till kommunstyrelsen från samtliga rektorer/enhetschefer i Lärandesektionen 


Status 


Pågående 
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§ 234 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:7, KS/2021:43, KS/2021:17 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll OU 2021-09-23 


- Protokoll LU 2021-09-23 


- Protokoll AU 2021-09-09 


- Protokoll AU 2021-09-23 


- Protokoll BU 2021-09-27 


Status 


Pågående 
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§ 235 Nämndprotokoll KS/2021:34 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande nämndprotokoll; 


- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2021-08-31 


- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2021-09-07 


Status 


Pågående 
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§ 236 Övriga protokoll TFAB/2021:1, TUAB/2021:1, KS/2021:34 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 


- Protokoll TFAB 2021-09-09 


- Protokoll TUAB 2021-09-07 


- Protokoll SÄRF 2021-09-03 


- Styrelseprotokoll styrelsemöte 2021-08-24 TranemoBostäder AB 


- Styrelseprotokoll styrelsemöte 2021-05-25 TranemoBostäder AB 


Status 


Pågående 


 


 


 


 


 








		2021-10-13T14:31:03+0200


	



