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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 

Tid   13:00 – 16:30  

 

Närvarande Beslutande 

Anders Brolin (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. 

Göran Björk (S), ers. 

Rosé Torkelsson (S) 

Lena Eksberg (S) 

Caroline Bergman (Mp) §§17–22, §§24–36 

Per Simonson (Kd) 

Stefan Larsson (V) 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Valbrant (C) 

Stephan Bergman (M) 

Karin Reboli (M) 

Jan Hagberg (SD) 

Gunilla Blomgren (L), ers. §23     

Icke tjänstgörande ersättare 

Bo Haarala (S) 

Gunilla Blomgren (L) 

Erene Bertilsson (Kd) 

Christoffer Andersson (C) 

Emelie Romland (C) 

Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Anne Steine, processekreterare 

  Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Patrik Westerlund, tf. sektionschef 

  Thomas Åhman, sektionschef 

  Anna Hedlund, HR-chef §20 

  Tobias Edoff, funktionschef §23 

  Annika Loman, fritidschef §25 
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Paragrafer  §17-§36 

Utses att justera  Karin Reboli (M) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Anders Brolin (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Lennart Haglund (C) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Anslaget under tiden 2021-02-26—2021-03-22 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Blomgren 
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§ 17 Avveckling av Sjötofta skola KS/2020:639 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Avslutar Sjötofta skolas verksamhet F-3 i samband med läsårsavslutningen juni 2021. 

• Flyttar verksamheten till Tranängskolan F-6 vid start av läsåret 2021/2022 i augusti. 

Reservation 

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

Reboli och Stephan Bergman) och Jan Hagberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsmotivering 

Sjötofta skolans elevunderlag är inte längre tillräckligt. Skolan är idag nere på totalt 13 elever 

fördelat över fyra årskurser F-3. Prognosen idag visar på att elevunderlaget fortsatt kommer 

att minska. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med beslut om ny skolstruktur 2012 så beslutades att Sjötofta skola skulle bli en F-

3 skola. 2014 byggdes skolan om och hösten 2015 startade verksamheten upp. Elevunderlaget 

har sedan dess minskat till ca en fjärdedel. Från som mest 44 elever mot dagens 13. 

Ärendet 

I skolstrukturbeslutet 2012 avvecklades F-3 verksamheten i Ambjörnarps skola och där 

bedrivs idag förskola och fritidshem. Sjötofta skola var då en 4-6 skola. Beslutet innebar att 4-

6 flyttades till Tranängskolan F-6 och Ambjörnarps F-3 flyttades till Sjötofta. Ganska snart 

visade det sig dock att vårdnadshavarna i Ambjörnarp ansökte om att placera sina barn på 

Tranängskolan direkt i förskoleklassen då de ändå skulle gå där sedan. Politiken hade 

hoppats på att kunna hålla ihop barnen i Sjötofta F-3 verksamhet och att de minsta barnen i 

de södra delarna skulle slippa de längre resorna in till Tranemo. Till en början var kullarna i 

Sjötofta tillsammans med flertalet asylbarn och några få från Ambjörnarp tillräckligt. Men 

med åren har alla barnens vårdnadshavare från Ambjörnarp sett det som naturligare att 

börja på Tranäng direkt samtidigt som antalet barn i Sjötofta minskat. Dessutom har även 

asylbarnen minskat. I kontakt med Migrationsverket under hösten 2020 har förvaltningen 

också fått besked om att asylboendet i Sjötofta kommer avvecklas under 2021. Vilket 

kommer på verka elevunderlaget ytterligare. 

Under resans gång har mycket fina aktiviteter genomförts för att ge skolan bra möjligheter. 

Skolan har haft en tydlig miljöinriktning med mycket utomhuspedagogik och certifierats 

med Grön flagg. Nära samarbete med Navet har funnits etc. 
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Dessutom har förmåner getts för att locka behöriga lärare såsom förstelärartjänster och 

lärarna har getts ett särskilt arbetstidsavtal med förkortad arbetsplatsförlagd tid för att 

kompensera lång resväg. Men detta till trots har skolan inte lyckats behålla behöriga lärare 

och de sista läsåren har skolan haft hög omsättning och inte lyckats bemanna verksamheten 

med behöriga lärare. 

2018 skrev Centerpartiet en motion om en utvecklingsplan för Sjötoftaskolan som senare 

antogs av kommunfullmäktige. Förslaget i motionen gick ut på att då elevunderlaget 

sviktade önskade de att en utvecklingsplan med attraktivitetshöjande åtgärder skulle tas 

fram. Under 2019 genomfördes två medborgardialoger för att i samverkan ta fram en 

utvecklingsplan. 

Den första träffen 4/6-2019, ca 36 personer deltog. En inledning med beskrivning av nuläge 

men även en gemensam reflektion och frågestund på slutet. Däremellan genomfördes en 

SWOT analys fördelat i olika små grupper. Gruppernas bidrag sammanställdes och en 

gemensam utvecklingsplan som byggde på SWOT analyserna togs fram. 

Den andra träffen 17/9-2019, ca 20 personer deltog. Diskussion i grupper kring 

utvecklingsplanen som tagits fram och att koppla attraktivitetshöjande insatser till 

utvecklingsplanen. Se bilaga, Utvecklingsplan. 

En utvärdering av planen genomfördes under våren 2020 och det som kan konstateras är att 

arbetet inte resulterat i fler elever till skolan. Se bilaga, Utvärdering av utvecklingsplan. 

Det sista material som nu tagits fram är en elevantalsprognos som visar på ett fortsatt 

vikande elevunderlag. Se bilaga, Elevprognos Sjötofta. 

Den 20 oktober genomfördes en brukardialog i Sjötofta på Sjötofta fritid. Dialogen 

genomfördes för att ge Sjötoftaborna en chans att få en dialog med politiken innan 

förvaltningen gick upp med detta förslag till beslut. 

Ekonomisk påverkan 

Den ekonomiska påverkan är positiv då verksamheten faller direkt in under Tranängskolans 

F-6 verksamhet utan förstärkning. De anställningar som finns på Sjötofta är tidsbegränsade. 

En total minskning av personalkostnader beräknas till ca 900 tkr. Lokalkostnaderna idag 

exkl. kapitalkostnader ligger på ca 840 tkr. Denna kostnad kvarstår så länge som 

verksamheten inte avyttras eller annan verksamhet tar lokalerna i anspråk. 

Barnkonventionen  

Sett till ett barnperspektiv är Tranängskolan F-6 en verksamhet som kan erbjuda behöriga 

lärare och ett större socialt sammanhang för barnen. Det finns även tillgång till elevhälsans 

alla professioner men även skolledning och administration till skillnad mot nu. Barnen får 

också idag resa en del på skoltid för tex slöjd. Sammantaget finns helt andra förutsättningar 
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för att bedriva en verksamhet med kontinuitet och kvalitet för barnen vid en flytt av 

verksamheten. Förvaltningens samlade bedömning är att en flytt av verksamheten är till 

gagn för barnen. Att behålla verksamheten skulle vara till men för barnen. 

Beslutsunderlag 

LU §2, 2021-01-14 

Tjänsteskrivelse  

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stephan Bergman (M) ger tilläggsförslaget, med förbehåll att lärandeutskottets förslag 

bifalles, att förvaltningen ska möta vårdnadshavarnas (för elever vid Sjötofta skola) krav 

gällande skolskjuts. 

 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar avslag till lärandeutskottets förslag. 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till Bergmans (M) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer lärandeutskottets förslag med bifall mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller lärandeutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 

Ja-röst för bifall till lärandeutskottets förslag 

Nej-röst för avslag till lärandeutskottets förslag 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för bifall mot 6 nej-röster för avslag beslutar kommunstyrelsens enligt 

lärandeutskottets förslag. 

 Omröstning 1  

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Göran Björk (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Lena Eksberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   
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Per Simonson (Kd)  X   

Stefan Larsson (V) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Karin Reboli (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Jan Hagberg (SD)  X  

Anders Brolin (S) X   

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Bergmans (M) tilläggsförslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 

Ja-röst för avslag till Bergmans (M) tilläggsförslag. 

Nej-röst för bifall till Bergmans (M) tilläggsförslag. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Bergmans (M) 

tilläggsförslag. 

 Omröstning 2 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Göran Björk (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Lena Eksberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)  X   

Stefan Larsson (V) X   

Lennart Haglund (C)  X  
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Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Karin Reboli (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Jan Hagberg (SD)  X  

Anders Brolin (S) X   

 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige  
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§ 18 Samverkan för bästa skola, Skolverket Dnr 2016:1698 KS/2016:847 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen 2016 identifierade brister på Tranängskolan 7-9, grundsärskolan och på 

huvudmannanivå vilket resulterade i erbjudande från Skolverket att delta i Samverkan för 

Bästa skola 2016-2019. Avtal tecknades i december 2016. 

En nulägesanalys genomfördes under 2017 och utifrån denna slöts överenskommelser om 

insatser vilka genomförts HT 2017 - HT 2019. 

Delrapport om utvecklingen lämnades till Skolverket i augusti 2018 och i maj 2019.  

Under våren 2020 skickades en slutredovisning till Skolverket (Bifogas) och en ekonomisk 

redovisning (Bifogas). 

Båda redovisningarna har godkänts och 2020-11-18 fick de deltagande verksamheterna en 

återföring av Skolverket som avslutning på projektet. 

Ärendet 

Skolinspektionen 2016 identifierade brister på Tranängskolan 7-9, grundsärskolan och på 

huvudmannanivå vilket resulterade i erbjudande från Skolverket att delta i Samverkan för 

Bästa skola 2016-2019. Avtal tecknades i december 2016. 

En nulägesanalys genomfördes under 2017 och utifrån denna slöts överenskommelser om 

insatser vilka genomförts HT 2017-HT 2019. 

Insatser - Huvudmannen 

Handledning för huvudmannens representanter för att utveckla styr- och stödkedjan. 

• Översyn av Lärandesektionens kansli och chefsorganisation. 

• Införa ett dialogsystem om kvalitet. 

• Utbildningsinsats för KS  

(Denna insats önskade vi inom ramen för SBS, men vi fick beställa den vid sidan om 

projektet)  

Insatser - Tranängskolan 7-9 
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• Handledning/processledning till Ledningsgruppen samt till Skolledningen i 

systematiskt kvalitetsarbete (Samarbetspartner: Umeå Universitet) 

• Handledning/processledning till Ledningsgruppen samt Skolledningen i pedagogiskt 

ledarskap (Samarbetspartner: Umeå Universitet) 

• Utveckling av undervisningen (Samarbetspartner: Högskolan Väst) 

Insatser - Grundsärskolan 

• Utbildning i läroplanen för medarbetare inom grundsärskolan 

(Samarbetspartner: Skolverket) 

• Utbildning i bedömning (Samarbetspartner: Skolverket) 

• Handledning och utbildning i arbetet med att tillämpa styrdokumenten. 

(Samarbetspartner: SPSM och Stockholms Universitet) 

Delrapport om utvecklingen lämnades till Skolverket i augusti 2018 och i maj 2019.  

Vid uppföljning av insatserna HT 2019 identifierades följande effekter för insatser 

gällande huvudmannen: 

Effekter som vid utvärdering upplevs att vara helt eller delvis uppnådda 

• Sektionsledningen får en bättre överblick, strategier och framförhållning. 

• Utvecklat rutiner och dokumentation för Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA) 

• Fler är delaktiga 

• Förbättringsarbetet åtgärdsstyrt enligt SKA analyser 

• Effektivare/systematiska mötesforum 

• Behovsstyrt stöd till chefer 

• Ökad delaktighet (Distribuerat ledarskap, Verksamhetsdialog) 

• Ökad förståelse för skolans styrsystem på KS nivå. 

• Kontinuitet och uthållighet bland chefer inom Lärandesektionen har ökat 

• Bättre koppling mellan behov och ekonomisk tilldelning (genom 

resursfördelningsmodellen har vi infört socioekonomisk fördelning) 

Effekter som vi med insatsernas hjälp förväntas nå inom något/några år 

• Nya samarbetsformer mellan förvaltning och huvudmannen. 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
10

db
9a

f4
-7

2b
4-

4b
87

-9
02

0-
17

ce
24

4a
ec

83



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-02-22 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 11 

 

• Chefer har en bättre förståelse av sitt uppdrag. 

• Utvecklat introduktionsår för chefer. 

• Ökad måluppfyllelse inom samtliga verksamhetsformer men i synnerhet inom 

grundskolan 

• Ökad kontinuitet hos chefer (då uppdraget är tydligt skaps större möjligheter till 

trivsel och uthållighet) 

• Ökade möjligheter till att hålla budget genom en känd resursfördelningsmodell med 

tröskelvärden som då skapar framförhållning (samt stöd genom 

resursplaneringsverktyg i Stratsys) 

• Politiker i KS har de kunskaper som krävs och kan agera som skolans huvudman. 

Fortsatt utvecklingsarbete på huvudmannanivå 

Viktiga faktorer för den förflyttning som är gjord är dels att det funnits kontinuitet hos 

sektionsledningen under insatsen och dels att sektionsledningen själva med regelbundenhet 

och systematik, har arbetat med de identifierade problemen. Detta i kombination med att 

sektionsledningen samtidigt tagit vara på aktuell forskning och inspiration från nyligen 

genomförd skolchefsutbildning, fortbildning för rektorer (FFR) samt pågående 

mastersutbildning i utbildningsledarskap har givit riktning på utvecklingsarbetet. 

En erfarenhet av SBS är att det nu är viktigt även fortsättningsvis framöver regelbundet vika 

tid åt de strategiska utvecklingsfrågorna. Att hålla i och hålla ut samt även fortsättningsvis 

vika tid åt litteraturstudier och därmed säkerställa kopplingen till forskningen.  

Mål: Höja elevernas utgångsresultat i grundskolan och därmed 

få behörighet till gymnasieskolan. 

Vi börjar se en ökning av måluppfyllelsen genom ökade meritvärden för åk 9, men både för 

detta och för utvecklingsområde 

Att öka elevernas utgångsresultat i grundskolan och därmed få behörighet till 

gymnasieskolan, behövs en fortsatt förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet och 

utveckling av undervisningen. 

För att skapa förutsättningar för detta har den undervisningsnära insatsen för Tranängskolan 

7 - 9 förlängts med Högskolan Väst under våren 2020 och samtal förs om ytterligare 

förlängning under hösten 2020. Förutom denna insats pågår med stöd från SPSM (SIS-medel) 

i samarbete med Navet science center utbildningen Processutveckling i fokus (PIF) för 4 av 

de 5 F-6 skolorna under 2020. 
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Delmål: Styr och stödkedja - En tydlig styrning och dialog mellan de olika nivåerna, lärare – 

rektor – huvudman representant – huvudman KS 

Lärandesektionens ledning och styrning av elevhälsorganisationen och utveckling av det 

förebyggande och främjande elevhälsoarbetet behöver fortsatt utvecklas. 

Lärandesektionens ledning och styrning av rektorer behöver fortsatt utvecklas för att främja 

fortsatt kontinuitet i ledningsorganisationen 

En inledning på detta arbete har genomförts och varje verksamhetsform har tagit fram en 

verksamhetsidé och en beskrivning av rektors ansvar och uppdrag. 

Lärandesektionen ledning och styrning behöver också utvecklas avseende: 

• stöd och utveckling av Ledarteamen. 

• fortsatt implementering av Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete och utveckling av rektors och verksamheternas analysförmåga 

behöver genomföras. 

• det kollegiala lärandet. Genom att säkerställa ett professionellt kollegialt lärande, dvs 

skapa kvalitet i samtalen. 

• kommunikation runt ekonomiprocesserna och ekonomiutbildning för rektorer. 

• Lärandesektionens systematiska värdegrundsarbete. 

• säkerställa efterlevnaden av beslutade rutiner och riktlinjer. 

• samspelet i styrkedjan. Det finns behov av att fortsätta utveckla formerna för dialog 

mellan kommunstyrelse och förvaltning. 

Delmål: Introduktionsår med mentor för nya chefer   

Kvarstår efter SBS att ta fram en plan och organisation för mentorskap för nya rektorer. 

Delmål: Systematiskt kvalitetsarbete - Ett väl fungerande SKA på alla nivåer  

Säkerställande genom uppföljning av verksamheterna efterlevnad av SKA-årshjulet 

Fortsatt utveckling av verksamheternas förmåga att analysera sina resultat i relation till 

processer och förutsättningar genom stöd till verksamheterna från sektionschef och 

utvecklingsledare. 

Delmål:  Kommunstyrelsen har den kompetens som krävs för att vara huvudman 

Program tas fram för introduktion för nya politiker i deras egenskap som skolhuvudman, 

med utgångspunkt i Skolverkets material. 
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Delmål:  Administrativa rutiner - Väl dokumenterade riktlinjer, rutiner, processer etc. 

Fortsatt arbete med att revidera och ta fram nya rutiner för viktiga processer såsom 

• Övergångar 

• Kränkande behandling och diskriminering 

• Övrigt värdegrundsarbete 

 

Vid uppföljning av insatserna HT 2019 identifierades följande effekter för insatser 

gällande Tranängskolan 7-9 

Effekter som vid utvärdering upplevs av ledning och medarbetare att vara helt eller delvis 

uppnådda 

• Ökad tydlighet i ledarskapet 

• Skolledningen har ökad förståelse för vilka områden inom undervisningen och 

organisationen som behöver utvecklas för att höja elevernas resultat 

• Skolledningen har verktyg för att organisera det kollegiala lärandet i syfte att öka 

skolans måluppfyllelse. 

• Skolledningen har en närmare dialog med lärare om skolans resultat och 

undervisningens utveckling. 

• All personal deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. 

• Lärarna känner sig trygga med att samtala med sina kollegor i arbetslag och 

ämneslag om sin undervisning. 

• Det kollegiala lärandet används kontinuerligt på skolan för att utveckla 

undervisningen i syfte att nå ökad måluppfyllelse, och det finns en organisation som 

stödjer det. 

• Ökad trygghet och trivsel hos medarbetarna. 

• Skolledningen utgör en trygg och tydlig bas för det systematiska kvalitetsarbetet. 

• Tydliga rutiner finns för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.  

• Lärarna har ökad kunskap om sitt ansvar att följa upp, analysera och utveckla 

verksamheten. 

• Lärarna har relevanta verktyg och arbetssätt för att följa upp och analysera 

undervisningens kvalitet. 
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• Eleverna har god kunskap om sin kunskapsutveckling. 

 

Effekter som vi med insatsernas hjälp förväntas nå inom något/några år 

• Stödinsatser för eleverna kommer med en större precision att kunna sättas in då den 

systematiska uppföljningen förbättras. 

• Bättre meritvärden på skolan. 

• Mindre skillnad mellan pojkars och flickors meritvärden. 

 

Fortsatt utvecklingsarbete gällande systematiskt kvalitetsarbete 

Eftersom vi inte ännu arbetet ett helt läsår med den nya modellen för SKA har vi ännu inte 

ett fullt fungerande systematiskt kvalitetsarbete.  

Fortsatt utveckling krävs av nedan beskrivna områden för att det systematiska 

kvalitetsarbetet skall bli en naturlig del av vardagen och skapa förtrogenhet för 

arbetsformerna, och detta sker genom att följa det för det systematiska kvalitetsarbetet 

framtagna styrdokumentet och årshjulet. 

• Ämneslagens systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas. 

• Analyserna av resultaten behöver i större utsträckning omfatta kopplingen till 

undervisningen. 

• Återkoppling och uppföljning till arbets- och ämneslag på de underlag som lämnas 

till skolledningen behöver utvecklas. 

• Elevhälsans delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas 

specifikt. 

 

Fortsatt utvecklingsarbete gällande pedagogiskt ledarskap 

Rektor utvecklar fortsättningsvis det tydliga kommunikativa och distribuerade ledarskapet 

genom att tillse att rutiner dokumenteras i Personalguiden, förbereder med framförhållning 

regelbundna möten och ger succesivt fler medarbetare möjlighet till att vara aktivt delaktiga 

i utvecklingsarbetet. 
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Rektor fortsätter vårda det mycket viktiga navet i utvecklingsorganisationen som 

Lärledarmötet blivit och fortsätter samtalet på skolan om vad det innebär att arbeta kollegialt 

och kollektivt i relation till den egna praktiken i det egna klassrummet. 

Rektor tillser att det även fortsättningsvis finns koppling till forskningen genom samarbete 

med högskolor och universitet. Ett första steg är förlängning av avtalet med Högskolan Väst. 

Framöver kan det också eventuellt komma genomföras ett forskningsprojekt (ULF) i 

samarbete med Högskolan i Borås. 

Nedanstående områden utvecklas dels genom hantering i ledningsgruppen och dels genom 

hantering i lärledargruppen, lärgrupper och ämneslag.  

• Implementering/kommunikation av vision och målsättning. 

• Fortsatt fokus på undervisningen behövs och sker genom utveckling av ämneslagens 

arbete och att skapa trygghet att samtala om undervisningen i detta forum. De fem 

strategierna för undervisningen fungerar till viss del, men har inte generellt satt sig 

på skolan ännu och behöver fortsättningsvis repeteras, vilket sker under VT 2020 och 

HT 2020. 

• Det behövs också fortsatt utveckling av kvaliteten i auskultationerna och formerna 

för uppföljningen av dessa och då specifikt att skapa kvalitet i de efterföljande 

samtalen så att de blir ärliga och relevanta för ett reellt lärande. 

• Det behöver fortsättningsvis också generellt på skolan arbetas med Samsyn – 

Synliggörande – Tydliggörande - Ansvarstagande 

Fortsatt utvecklingsarbete gällande undervisning och lärande 

För fortsatt utvecklingsarbete av undervisningen krävs detsamma som för de ovan beskrivna 

fortsatta insatserna inom Pedagogiskt ledarskap det vill säga: 

• Rektor fortsätter vårda det mycket viktiga navet i utvecklingsorganisationen som 

Lärledarmötet blivit och fortsätter samtalet på skolan om vad det innebär att arbeta 

kollegialt och kollektivt i relation till den egna praktiken i det egna klassrummet. 

• Rektor tillser att det även fortsättningsvis finns koppling till forskningen genom 

samarbete med högskolor och universitet. Ett första steg är förlängning av avtalet 

med Högskolan Väst. 

• Fortsatt fokus på undervisningen behövs och sker genom utveckling av ämneslagens 

arbete och att skapa trygghet att samtala om undervisningen i detta forum.  
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• De fem strategierna för undervisningen fungerar till viss del, men har inte generellt 

satt sig på skolan ännu och behöver fortsättningsvis repeteras, vilket sker under VT 

2020 och HT 2020. 

• Det behövs också fortsatt utveckling av kvaliteten i auskultationerna och formerna 

för uppföljningen av dessa och då specifikt att skapa kvalitet i de efterföljande 

samtalen så att de blir ärliga och relevanta för ett reellt lärande. 

• Det behöver fortsättningsvis också generellt på skolan arbetas med Samsyn – 

Synliggörande – Tydliggörande – Ansvarstagande. 

Vid uppföljning av insatserna HT 2019 identifierades följande effekter för insatser 

gällande Grundsärskolan 

Effekter som vid utvärdering upplevs att vara helt eller delvis uppnådda  

• Meningsfulla dialoger i arbetslagen 

• Former för kollegialt lärande finns. 

• Kunskapsuppdraget är tydligt för personalen inom grundsärskolan 

• Ökad professionalism genom samsyn och säkerhet i personalgruppen i tolkning och 

tillämpning av läroplanen samt bedömning av elevers kunskaper 

• Starkare koppling mellan bedömning och praktik. 

Under våren 2020 skickades en slutredovisning till Skolverket (Bifogas) och en ekonomisk 

redovisning. 

Båda redovisningarna har godkänts och 2020-11-18 fick de deltagande verksamheterna en 

återföring av Skolverket som avslutning på projektet. 

Fortsatt utvecklingsarbete 

• Vi kommer att fortsätta det kollegiala arbetet med våra läroplaner och hur vi bäst 

kopplar det till vårt arbete med eleverna. Vi kartlägger våra elever och lägger våra 

planeringar därefter.  

• Alla kommer att vara delaktiga i observationerna och ha ansvar för att informera sig 

om planeringarna som görs. 

• Vi kommer att ta stöd av utvecklingsledare från huvudmannen och SPSM i vårt 

fortsatta arbete. 

• Utbildning i vårt dokumentverktyg Infomentor kommer att ges under våren. 
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• Arbeta för att skapa forum där grundsärskolan och grundskolan/förskolan kan mötas 

i arbetet runt våra gemensamma elever. Skapa tydliga rutiner för inskolning och 

övertagande av elever emellan grundskola/förskola-grundsärskola. 

• Med kontinuitet aktualiseras rutinerna för inskrivning i Grundsärskolan. Vi kommer 

också att se över dem för ev. revidering. 

Ekonomisk påverkan 

Till projektet har vi från Skolverket fått utbetalt 1 075 650 kr och haft kostnader totalt på 

1 044 674 kr. Vi har återbetalt 30 976 kr då kostnaderna för extern utövare gällande den 

undervisningsnära insatsen på Tranängskolan blev något billigare än beräknat. 

Barnkonventionen  

Syftet med Samverkan för Bästa skola är att skapa goda förutsättningar för elevernas 

möjlighet till utbildning. Målsättningen är att ge direkta effekter för våra elever dvs höja 

kunskapsresultaten och öka likvärdigheten mellan skolor. 

Beslutsunderlag 

LU §3, 2021-01-14 

Tjänsteskrivelse  

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 19 Kvalitetsrapport lärande 2019-2020 KS/2021:28 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner Kvalitetsrapporten för Lärandesektionen 2019-2020 

 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Lärandesektionens alla enheter analyserar alltid sin verksamhet efter verksamhetsårets slut 

vilket är i juni. Därefter under hösten följs enheternas kvalitetsrapporter upp i en 

verksamhetsdialog. Sektionsledning med skolledning, personal och elever, varje kategori för 

sig. Detta vägs ihop och tas också med in i Lärandesektionens Kvalitetsrapport. Bifogat 

ligger Lärandesektionens kvalitetsrapport med beskrivning av verksamheternas resultat, en 

analys av dessa och förslag till åtgärder för att fortsatt utveckla verksamheten. 

Lärandesektionens kvalitetsrapport är en metaanalys och sammanvägd bedömning på alla 

verksamheternas kvalitetsrapporter. Även en analys av egen datainsamling, 

Skolinspektionens tillsyn och enkäter samt summering av arbetsmiljöarbete och 

internkontroll under verksamhetsåret utgör underlag för Kvalitetsrapporten. 

Lärandesektionen ser att det är av största vikt att huvudmannen är insatt och aktivt tar del 

av verksamhetens analys och ställer sig bakom de åtgärder som föreslås. Kvalitetsrapporten 

har föredragits och getts utrymme för diskussion i en Kvalitetsdialog på en så kallad KS-

förmiddag. Ovan beskrivna dialoger och genomförande är en del i de av KS beslutade 

Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete 2019-2022 för 

Lärandesektionen. 

Ekonomisk påverkan 

Rapporten har ingen direkt ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en grundförutsättning för att kunna utveckla 

verksamheten till barnets/elevens bästa. 

Beslutsunderlag 

LU §6, 2021-02-11 

Tjänsteskrivelse  
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Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status 

Avslutat   
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§ 20 Kompetensförsörjningsplan 2020 Tranemo PN/2020:38 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar Strategisk kompetensförsörjningsplan för Tranemo Kommun. 

• Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med kompetensförsörjningsplan för varje 

sektion, samt att förtydliga rubriken i styrdokumentet. Uppdraget återrapporteras 

juni 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. 

 

Reservation 

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

Stephan Bergman) och Jan Hagberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Haglunds 

(C) och Bergmans (M) förslag. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag 2020-06-15, § 127, att ta fram en 

Strategisk kompetensförsörjningsplan för Tranemo Kommun. 

I strategin beskrivs att Tranemo kommun som arbetsgivare har en stor utmaning inom 

området kompetensförsörjning.  

Kommunen behöver: 

• Attrahera 

• Rekrytera  

• Kompetensutveckla nuvarande medarbetare 

• Behålla  

• Avsluta  

Att ha en kompetensförsörjningsstrategi för kommunen innebär att vi strategiskt har en 

planering för hur vi ska arbeta med kommunens kompetensförsörjning på kort- och långsikt.  

Ekonomisk påverkan 

Att göra en strategisk kompetensförsörjningsplan har inte någon ekonomisk påverkan. 
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Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen 

Beslutsunderlag 

AU §1, 2021-01-14 

Tjänsteskrivelse  

Kompetensförsörjningsstrategi för Tranemo kommun 

§ 127 Kommunrevisionens granskning av förutsättningar för likvärdig skola KS/2020:135 

Föredragning och debatt 

HR-chef Anna Hedlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på bifall till utskottets förslag med tilläggsförslaget om 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med kompetensförsörjningsplan för varje 

sektion samt en förtydligande av rubrik i styrdokumentet. Återrapportering ska ske juni 

2021.  

Stephan Bergman (M) yrkar på att återremiss av ärendet då det inte följer uppdraget. 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att återremiss av ärendet för att kartlägga 

begreppen för styrdokument. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare. Kommunstyrelsen beslutar att 

ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans tilläggsförslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

HR-funktionen 

Ekonomifunktionen  

Författningssamlingen 

Stratsys 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Strategisk kompetensförsörjningsplan för Tranemo Kommun 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
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Status  

Avslutat  
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§ 21 Reglemente samverkansnämnd Personal PN/2020:34 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar reglemente för Samverkansnämnd Personal  

• Upphäver tidigare reglemente  

 

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 Kommunallagen står att kommunfullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 

verksamhet och arbetsformer.  

Reglementet för Samverkansnämnd personal behöver uppdateras och revideras. 

Föreslagen revidering innehåller ändringar enligt nedan: 

 

• § 8 p2 ändras från nämndens sekretariat till nämndens sekreterare 

• § 8 p 4 – ändrats från ”En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde 

har rätt att tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe” till ”En ledamot 

som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra under nästkommande 

sammanträdespunkt. Ersättaren utgår. ”  

• § 10 p 2 Då endast kallelse med föredragningspunkter skickas ut idag, ändras 

punkten till  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla föredragningspunkter, uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

• § 10 p 4 - Tas bort. Punkten finns tillagd i p 2. 

• § 11 p 4 – tillägg att anslag görs på digital anslagstavla/fysisk anslagstavla 

• § 11 p 5 - Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive kommuns kansli tas bort och 

ersätts med Protokollet ska finnas i sin helhet på värdkommunens kansli. 

• §14 p 1 Skrivelser och andra handlingar som beslutas av samverkansnämnden 

personal ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer ändras till 

”Skrivelser och andra handlingar som beslutas av samverkansnämnden personal ska 
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undertecknas av ordföranden. Som ersättare för ordförande ska vice ordförande underteckna 

och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer”  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

PN §1, 2021-01-13 

Tjänsteskrivelse  

Reglemente för samverkansnämnd personal2014-11-05 

Reglemente för samverkansnämnd Personal 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtöd 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Reglemente för Samverkan Personal 

Status  

Kommunfullmäktige  
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§ 22 Revidering av riktlinjer för representation i Tranemo Kommun 

2021 KS/2020:640 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar Riktlinjer för representation och gåvor för Tranemo Kommun. 

• Upphäver tidigare gällande Riktlinjer för representation. 

• Upphäver tidigare gällande Riktlinjer mot mutor och bestickning. 

 

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 Kommuns Riktlinje för representation samt Riktlinje mot mutor och bestickning 

har löpt ut och därmed blivit reviderade. I arbetet med revidering av riktlinjerna ansåg 

förvaltningen att dessa riktlinjer bör sammanflätas till ett dokument då ämnen berör 

varandra. 

Vid en omvärldsbevakning går det utläsa att andra kommuner behandlat ämnen i ett och 

samma styrdokument. 

De som tillkommit är gulmarkerat. 

Den komplettering som är gjord från Riktlinjer mot mutor och bestickning är grönmarkerad.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Riktlinjen ska vara ett stöd i relation med andra som vi kommer i kontakt med det dagliga 

arbetet. Vi ska alltid handla opartiskt och sakligt för alla vi kommer i kontakt med, vilket 

inkluderar barn. 

Beslutsunderlag 

AU §10, 2021-01-28 

Tjänsteskrivelse  

Riktlinjer för representation och gåvor i Tranemo Kommun 

Antagen Riktlinje – mot mutor och bestickning 

Riktlinje för representation i Tranemo Kommun 
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Föredragning och debatt 

Processekreterare/Utredare Sanna Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Samtliga funktioner 

Samtliga partigrupper 

Samtliga kommunala bolag 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinje för representation och gåvor Tranemo Kommun 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 23 Samverkansavtal Centralen KS/2020:633 

Kommunstyrelsens beslut 

• Ärendet bordläggs för vidare dialog i partigrupperna. 

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 

Caroline Bergmann (Mp) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 

Gunilla Blomgren (L) ersätter. 

Ärendet 

2016-06-20 fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget för Centralen. I samma 

beslut fastslogs att ett samverkansavtal skulle tecknas mellan Tranemo kommun, Tranemo 

Hotell Förvaltnings AB och föreningen Centralen. Avtalet undertecknades i oktober 2018 och 

gäller fram till oktober 2021. Avtalets syfte är att fördela ansvar och reglera hur samarbete 

ska ske gällande verksamheterna i huset.  

I takt med att huset satts i drift ser parterna behov av att revidera vissa delar i avtalet. 

Huvudsyftet och den gemensamma målbilden med både huset och avtalet är dock 

detsamma.  

Revideringar i avtalet:   

• Sammansättning av styrgruppen där denna i det reviderade avtalet enbart 

representeras av husets hyresgäster.  

• Utökning från tre till fyra samverkansgrupper. Den tillagda gruppen kallas för 

”verksamhetsgrupp” vars syfte är att hålla samman verksamheterna i huset och styra 

framåt.   

• Hänvisning till den bilaga i hyresavtalet som kallas ”nyttjanderättsklausul” avseende 

de gemensamma ytorna.  

• Borttagen skrivning om servering av alkohol i husets alla delar.  

• Borttagen skrivning om anställning av turistkommunikatör under 

sommarmånaderna.  

• Borttagen skrivning om städning. Städningen regleras i hyresavtalet.  

• Borttagen skrivning om samutnyttjande av personal.  
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• I övrigt mindre redaktionella ändringar.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §2, 2021-01-14 

Tjänsteskrivelse  

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 

Samverkansavtal (2018)  

Reviderat samverkansavtal (2021)  

Bilaga 1 – Visionsdokument (2021)  

Föredragning och debatt 

Funktionschef Tobias Edoff och tf. sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och 

svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) ger förslaget att bordlägga ärendet för vidare dialog i 

partigrupperna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Gruppledarna 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status 

Pågående  
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§ 24 Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet KS/2020:498 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet. 

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 

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet från 2012-11-26 har löpt ut och därför måste 

nya riktlinjer antas. Inga förändringar i sak har gjorts i riktlinjerna.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Barnkonventionen  

Ärendet berör ej barn. 

Beslutsunderlag 

AU §5, 2021-01-14 

Tjänsteskrivelse  

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Avslutat  
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§ 25 Strategisk plan - Elljusspår KS/2019:166 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Anta strategisk plan för stöd till föreningsdrivna elljusspår  

• Anta handlingsplan för stöd till renovering av föreningsdrivna elljusspår 

• Finansieringen hänskjuts till budgetprocessen 

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 

Föreningarna ligger i olika faser när det gäller renoveringen av anläggningarna. Men i stort 

kan konstateras att renoveringarna bör ske inom en femårsperiod om kommunen anser att 

elljusspåren skall finnas kvar som en viktig del för att kunna utöva motion utomhus den 

mörka årstiden.  Om inte renoveringen görs riskerar flera anläggningar att läggas ner 

eftersom det inte finns ljuskällor att tillgå och att stolparna på flera anläggningar är i så pass 

dåligt skick att de kan utgöra en fara för allmänheten att vistas på spåren. Förvaltningen har 

tagit fram en strategisk plan som anger kommunens viljeinriktning med att långsiktigt stödja 

föreningarna att driva elljusspår inom kommunen samt en handlingsplan för stödet till 

elljusspåren som bifogas till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för 

föreningsdrivna elljusspår. 

Tranemo kommun har haft föreningsdrivna elljusspår sedan 60 - 70 talet. De 9 elljusspåren 

har en särställning när det gäller bidragsgivningen till föreningsdrivna anläggningar 

eftersom de kan nyttjas av alla kommuninvånare helt gratis och kan ses som en viktig del i 

att kunna motionera och röra sig tryggt utanför tätbebyggt område. Det var av den 

anledningen som kommunen 1979 ändrade grundera för stödet och som är det samma än i 

dag. Stödet innebär att kommun tar hela strömkostnaden samt att föreningarna får ett 

driftbidrag för att underhålla och sköta spåren. Föreningarna har också rätt att söka det 

årliga investerings och upprustningsbidraget samt stöd till anläggningar och 

byggnadsprojekt av större karaktär om renoveringen uppgår större summor, vilket det gör 

för flera av föreningarna. De flesta elljusspåren är i stort behov av att rustas upp och det 

kommer att behöva avsättas mer medel för elljusspåren än de ca 700 000 kr som årligen finns 

att söka för föreningsanläggningar och bygdegårdar. 
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Eu kom med ett nytt direktiv som innebär att ljuskällor som kvicksilverlampor inte längre 

får tillverkas. Samtliga elljusspår i kommunen har ljuskällor av den typ som inte längre går 

att få tag på. Till detta kan läggas att stolparna på de flesta anläggningarna är av trä och i 

mycket dåligt skick. 

Besparingen i eldriftkostnader per år blir i runda tal för samtliga spår 65 576 kr/år. Utöver 

driftkostnaden kommer nedsäkring av anläggningen vilket gör att den fasta nätkostnaden 

sänks. Uträkningen är en schablonberäkning och det kräver mer omfattande beräkning på 

respektive elljusspåranläggning för att ta fram den exakta besparingen. 

Ekonomisk påverkan 

De flesta elljusspåren är i stort behov av att rustas upp och det kommer att behöva avsättas 

medel under en femårsperiod för att stödja renoveringen av elljusspåren. Medel finns till viss 

del inom föreningsbudgeten, men beroende på storleken på bidragen som behövs kan det 

inte tas inom ram fullt ut. Konsekvensen skulle bli att övriga föreningsdrivna 

idrottsanläggningar blir lidande då det inte skulle finnas några medel över till dessa. 

Finansieringen bör hänskjutas till budgetprocessen. Föreningarna har möjlighet att söka 

bidrag från Riksidrottsförbundet samt Jordbruksverket.   

Barnkonventionen  

Elljusspåren kan nyttjas av alla kommuninvånare inklusive barn och unga helt gratis och kan 

ses som en viktig del i att främja folkhälsan och ge alla möjlighet att kunna motionera och 

röra sig tryggt utanför tätbebyggt område.  

Beslutsunderlag 

AU §3, 2021-01-14 

Tjänsteskrivelse  

AU §109 Strategisk plan - Elljusspår   

Föredragning och debatt 

Fritidschef Annika Loman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Fritid som meddelar föreningar beslutet 

Ekonomifunktionen  

Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Handlingsplan för stöd till renovering av föreningsdrivna elljusspår 

Strategisk plan Elljusspår 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 26 Iståndsättningsbidrag KS/2020:70 

Kommunstyrelsens beslut 

• Bidraget om 92 313 kr. beviljas och betalas ut 2021.  

• Förvaltningen får uppdraget att se över reglerna kring iståndsättningsbidraget. 

Ärendet 

Tranemo kommun delar ut iståndsättningsbidrag till vägföreningar för om- och tillbyggnad 

av vägar samt för ny- och ombyggnad av vägbelysningsnät. Bidragstilldelningen utgår från 

gällande regler för kommunens bidrag till enskilda vägar.  

I budget 2021 är anslaget för iståndsättningsbidraget 50 000 kronor vilket är i nivå med 2020 

års budget.  

Förvaltningen har i detta nu betalat ut 50 000 kronor till vägsamfällighet Ylen-Rödjenäs 

(Bernt Landh, Hinkelsbo Björkelund 1). Förvaltningen beviljar resterande bidrag om 92 313 

kr.  

(495 000 x 0,23 = 113 850,  

113 850 x 1,25% moms = 142 313 kr,  

142 313 kr – 50 000 kr = 92 313 kr) . 

Ekonomisk påverkan 

Påverkan på 2021 års budget. 

Barnkonventionen 

Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 

Au §8, 2021-01-28 

Tjänsteskrivelse kring vidare hantering av iståndsättningsbidraget 2020-03-17 

Utdrag ur budget 2020, sid 38 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  
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Status  

Avslutat 
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§ 27 Iståndsättningsbidrag Ekereds samfällighetsförening KS/2020:600 

Kommunstyrelsens beslut 

• Bidraget om 12 045 kr. beviljas och betalas ut 2021.  

Ärendet 

Tranemo kommun delar ut iståndsättningsbidrag till vägföreningar för om- och tillbyggnad 

av vägar samt för ny- och ombyggnad av vägbelysningsnät. Bidragstilldelningen utgår från 

gällande regler för kommunens bidrag till enskilda vägar.  

I budget 2021 är anslaget för iståndsättningsbidraget 50 000 kronor vilket är i nivå med 2020 

års budget.  

Ekereds samfällighetsförening har ansökt om iståndsättningsbidrag. Summan uppgår till 

12 045 kr. Förvaltningen väljer att bevilja bidragsansökan om 12 045 kronor och betalar ut 

detta under 2021.  

Ekonomisk påverkan 

Påverkan på 2021 års budget 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

AU §9, 2021-01-28 

Tjänsteskrivelse om utökat bidrag till Ekereds samfällighetsförening  

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Avslutat 
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§ 28 Medborgarförslag om att utreda en servicelinje inom centralorten 

KS/2020:109 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

Bo Lycén inkom med ett medborgarförslag den 2020-02-14 om att utreda en servicelinje inom 

Tranemo centralort. Förslaget är att Tranemo kommun ska utreda en servicelinje inom 

Tranemo centralort, tillsammans med Västtrafik. Förvaltningen har i dagsläget inte möjlighet 

att starta en sådan utredning då det kräver resurser som inte finns. Tranemo kommun 

uppmuntrar invånare att cykla då det finns goda cykelförbindelser inom orten. Det har 

öppnats upp allt fler alternativ under utbrottet av Covid-19 med hemkörning av matkassar 

och apoteksvaror. Det är fler och fler frivilliga organisationer som kommer arbeta med detta.  

Ärendet 

Bo Lycén inkom med ett medborgarförslag den 2020-02-14 om att utreda en servicelinje inom 

Tranemo centralort. Förslagsställaren menar att det samhälle vi har idag bygger på tillgång 

på bil för att kunna ta sig till bland annat mataffär, vårdcentral/folktandvården, bibliotek och 

andra viktig samhällsfunktioner. Han menar att det är för långa avstånd för att gå och att det 

behövs en bättre utbyggd kollektivtrafik i mindre orter som Tranemo, detta för att kunna 

erbjuda alternativ som är miljövänliga, konstadseffektiva och attraktiva.  

Förslaget är att Tranemo kommun ska utreda en servicelinje inom Tranemo centralort, 

tillsammans med Västtrafik. Detta för att knyta samman orten och öka tillgängligheten till 

viktiga målpunkter. Han menar att det skulle kunna vara små, eldrivna och gärna 

självstyrande bussar.  

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2020-12-02 och han hade inte något 

ytterligare att tillägga förslaget.  

Förvaltningen tycker att förslaget är intresseväckande men har i dagsläget inte möjlighet att 

starta en utredning för en servicelinje inom Tranemo centralort. Att starta en utredning av 
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denna karaktär kräver resurser i kompetens, pengar som Tranemo kommun i dagsläget inte 

har.  

Det finns goda förbindelser för gång men framförallt för cykel inom Tranemo, till 

vårdcentral, matbutiker, bibliotek, biograf och andra viktiga samhällsfunktioner. Cykel är ett 

hälsosamt, kostnadseffektivt och miljövänligt transportmedel som Tranemo kommun 

uppmuntrar invånare att använda. Inom Tranemo kommun är det också möjligt att få 

hemkörning av matkassar och apoteksvaror i takt med att covid-19 bröt ut. Tranemo 

kommun har en kontinuerlig dialog med Västtrafik som står för driften av kollektivtrafiken. 

De arbetar ständigt med att förbättra och utveckla busstrafiken med bland annat 

elektrifiering och kombinerade mobilitetslösningar i förhållande till de förutsättningar som 

finns i kommunen. Eftersom förvaltningen inte kan prioritera detta förslaget inom givna 

ekonomiska ramar avslås förslaget. 

Ekonomisk påverkan 

Eftersom förslaget avslås får ärendet ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  

Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på barn. 

Beslutsunderlag 

AU §4, 2021-01-14 

Medborgarförslag om att utreda en servicelinje inom centralorten 

Svar på medborgarförslag om att utreda servicelinje 

Beslutet skickas till 

Bo Lycén, bolycen@gmail.com  

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans  

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 29 Initiativärende - Granska alla utbetalningar KS/2021:141 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avslår initiativärendet. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Reservation 

M-gruppen (Stephan Bergman och Karin Reboli) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

2021-02-19 inkom Moderaterna med ett initiativärende om granskning av utbetalningar. 

Moderaterna föreslår att det med omedelbar verkan tillsätts en oberoende granskning av 

inkomna fakturor och att omedelbart stoppa alla utbetalningar som inte följer avtal eller 

upphandlade enligt gällande regler. 

Beslutsunderlag 

KS/2021:141 Initiativärende från Moderaterna om granskning av utbetalningar  

Föredragning och debatt 

Stephan Bergman (M) föredrar initiativärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på avslag av initiativärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer initiativärendet med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

avslår initiativärendet.  

Status 

Avslutat 
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§ 30 Domar 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;  

- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2020-12-03 

Mål nr 5140-20 

Status 

Pågående 
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§ 31 Information från förvaltningen KS/2021:48 

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 får information om; 

- Extra kommunstyrelsesammanträde 1a mars, behandling av ärende Upphandling 

Solbacken. 

- Befolkningsstatistik 

- Sålda tomter 

- Utveckling av renhållnings kundtjänst 

- Ny bro i Uddebo 

- Pågående arbete med fördelning av bygdepeng 

- Cykelkampanj 

- Ekonomisk månadsuppföljning, januari 2021 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall, ekonomichef Konrad Fredh och sektionschef Thomas Åhman 

föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 32 Delegeringsbeslut KS/2021:6 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari 2020 i enlighet med 

utskickade handlingar. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 

delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Beslut-KS-UPH 2021-02-10 

Delegeringsbeslut Personal Januari 

Delegeringsbeslut LSS Januari 

Delegeringsbeslut FN SoL Januari 

Delegeringsbeslut Färdtjänst Januari 

Delegeringsbeslut IFO Januari 

Delegeringsbeslut ÄO Januari 

Status 

Pågående 
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§ 33 Delgivningar KS/2020:615, KS/2021:34 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 

Protokollsutdrag KS 2021-01-14, §26, Riktlinjer för RAM-uppdrag IT 2021 inkl prislista 

Protokollsutdrag KS 2021-01-14, §26, Riktlinjer för RAM-uppdr 

Riktlinjer för RAM-Uppdrag IT 

Pristlista för ITs tjänster 2021 

Årsredovisning Ungdomsmottagningen Tranemo 2020 

Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20210202 

RF-SISU brev till kommunen 

Status 

Pågående 
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§ 34 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:7 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll OU 2021-01-14 

- Protokoll AU 2021-01-14 

- Protokoll AU 2021-01-28 

Status 

Pågående 
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§ 35 Nämndprotokoll PN/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 nämndprotokoll; 

- Protokoll PN 2021-01-13 

- Protokoll ÖFN 2021-02-25 

Status 

Pågående 
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§ 36 Övriga protokoll 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 Direktionen SÄRF 2020-12-18 

- Protokoll SÄRF 2021-01-29 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo/Digitalt via Microsoft Teams 


Tid   13:00 – 16:30  


 


Närvarande Beslutande 


Anders Brolin (S), ordf. 


Lennart Haglund (C), vice ordf. 


Göran Björk (S), ers. 


Rosé Torkelsson (S) 


Lena Eksberg (S) 


Caroline Bergman (Mp) §§17–22, §§24–36 


Per Simonson (Kd) 


Stefan Larsson (V) 


Torbjörn Edgren (C) 


Cecilia Valbrant (C) 


Stephan Bergman (M) 


Karin Reboli (M) 


Jan Hagberg (SD) 


Gunilla Blomgren (L), ers. §23     


Icke tjänstgörande ersättare 


Bo Haarala (S) 


Gunilla Blomgren (L) 


Erene Bertilsson (Kd) 


Christoffer Andersson (C) 


Emelie Romland (C) 


Övriga närvarande Sanna Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Anne Steine, processekreterare 


  Moa Jakobsson Chaaya, processekreterare 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


  Patrik Westerlund, tf. sektionschef 


  Thomas Åhman, sektionschef 


  Anna Hedlund, HR-chef §20 


  Tobias Edoff, funktionschef §23 


  Annika Loman, fritidschef §25 
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§ 17 Avveckling av Sjötofta skola KS/2020:639 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Avslutar Sjötofta skolas verksamhet F-3 i samband med läsårsavslutningen juni 2021. 


• Flyttar verksamheten till Tranängskolan F-6 vid start av läsåret 2021/2022 i augusti. 


Reservation 


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


Reboli och Stephan Bergman) och Jan Hagberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 


Beslutsmotivering 


Sjötofta skolans elevunderlag är inte längre tillräckligt. Skolan är idag nere på totalt 13 elever 


fördelat över fyra årskurser F-3. Prognosen idag visar på att elevunderlaget fortsatt kommer 


att minska. 


Sammanfattning av ärendet 


I samband med beslut om ny skolstruktur 2012 så beslutades att Sjötofta skola skulle bli en F-


3 skola. 2014 byggdes skolan om och hösten 2015 startade verksamheten upp. Elevunderlaget 


har sedan dess minskat till ca en fjärdedel. Från som mest 44 elever mot dagens 13. 


Ärendet 


I skolstrukturbeslutet 2012 avvecklades F-3 verksamheten i Ambjörnarps skola och där 


bedrivs idag förskola och fritidshem. Sjötofta skola var då en 4-6 skola. Beslutet innebar att 4-


6 flyttades till Tranängskolan F-6 och Ambjörnarps F-3 flyttades till Sjötofta. Ganska snart 


visade det sig dock att vårdnadshavarna i Ambjörnarp ansökte om att placera sina barn på 


Tranängskolan direkt i förskoleklassen då de ändå skulle gå där sedan. Politiken hade 


hoppats på att kunna hålla ihop barnen i Sjötofta F-3 verksamhet och att de minsta barnen i 


de södra delarna skulle slippa de längre resorna in till Tranemo. Till en början var kullarna i 


Sjötofta tillsammans med flertalet asylbarn och några få från Ambjörnarp tillräckligt. Men 


med åren har alla barnens vårdnadshavare från Ambjörnarp sett det som naturligare att 


börja på Tranäng direkt samtidigt som antalet barn i Sjötofta minskat. Dessutom har även 


asylbarnen minskat. I kontakt med Migrationsverket under hösten 2020 har förvaltningen 


också fått besked om att asylboendet i Sjötofta kommer avvecklas under 2021. Vilket 


kommer på verka elevunderlaget ytterligare. 


Under resans gång har mycket fina aktiviteter genomförts för att ge skolan bra möjligheter. 


Skolan har haft en tydlig miljöinriktning med mycket utomhuspedagogik och certifierats 


med Grön flagg. Nära samarbete med Navet har funnits etc. 
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Dessutom har förmåner getts för att locka behöriga lärare såsom förstelärartjänster och 


lärarna har getts ett särskilt arbetstidsavtal med förkortad arbetsplatsförlagd tid för att 


kompensera lång resväg. Men detta till trots har skolan inte lyckats behålla behöriga lärare 


och de sista läsåren har skolan haft hög omsättning och inte lyckats bemanna verksamheten 


med behöriga lärare. 


2018 skrev Centerpartiet en motion om en utvecklingsplan för Sjötoftaskolan som senare 


antogs av kommunfullmäktige. Förslaget i motionen gick ut på att då elevunderlaget 


sviktade önskade de att en utvecklingsplan med attraktivitetshöjande åtgärder skulle tas 


fram. Under 2019 genomfördes två medborgardialoger för att i samverkan ta fram en 


utvecklingsplan. 


Den första träffen 4/6-2019, ca 36 personer deltog. En inledning med beskrivning av nuläge 


men även en gemensam reflektion och frågestund på slutet. Däremellan genomfördes en 


SWOT analys fördelat i olika små grupper. Gruppernas bidrag sammanställdes och en 


gemensam utvecklingsplan som byggde på SWOT analyserna togs fram. 


Den andra träffen 17/9-2019, ca 20 personer deltog. Diskussion i grupper kring 


utvecklingsplanen som tagits fram och att koppla attraktivitetshöjande insatser till 


utvecklingsplanen. Se bilaga, Utvecklingsplan. 


En utvärdering av planen genomfördes under våren 2020 och det som kan konstateras är att 


arbetet inte resulterat i fler elever till skolan. Se bilaga, Utvärdering av utvecklingsplan. 


Det sista material som nu tagits fram är en elevantalsprognos som visar på ett fortsatt 


vikande elevunderlag. Se bilaga, Elevprognos Sjötofta. 


Den 20 oktober genomfördes en brukardialog i Sjötofta på Sjötofta fritid. Dialogen 


genomfördes för att ge Sjötoftaborna en chans att få en dialog med politiken innan 


förvaltningen gick upp med detta förslag till beslut. 


Ekonomisk påverkan 


Den ekonomiska påverkan är positiv då verksamheten faller direkt in under Tranängskolans 


F-6 verksamhet utan förstärkning. De anställningar som finns på Sjötofta är tidsbegränsade. 


En total minskning av personalkostnader beräknas till ca 900 tkr. Lokalkostnaderna idag 


exkl. kapitalkostnader ligger på ca 840 tkr. Denna kostnad kvarstår så länge som 


verksamheten inte avyttras eller annan verksamhet tar lokalerna i anspråk. 


Barnkonventionen  


Sett till ett barnperspektiv är Tranängskolan F-6 en verksamhet som kan erbjuda behöriga 


lärare och ett större socialt sammanhang för barnen. Det finns även tillgång till elevhälsans 


alla professioner men även skolledning och administration till skillnad mot nu. Barnen får 


också idag resa en del på skoltid för tex slöjd. Sammantaget finns helt andra förutsättningar 
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för att bedriva en verksamhet med kontinuitet och kvalitet för barnen vid en flytt av 


verksamheten. Förvaltningens samlade bedömning är att en flytt av verksamheten är till 


gagn för barnen. Att behålla verksamheten skulle vara till men för barnen. 


Beslutsunderlag 


LU §2, 2021-01-14 


Tjänsteskrivelse  


Föredragning och debatt 


Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Stephan Bergman (M) ger tilläggsförslaget, med förbehåll att lärandeutskottets förslag 


bifalles, att förvaltningen ska möta vårdnadshavarnas (för elever vid Sjötofta skola) krav 


gällande skolskjuts. 


 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar avslag till lärandeutskottets förslag. 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till Bergmans (M) förslag. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer lärandeutskottets förslag med bifall mot avslag och finner att 


kommunstyrelsen bifaller lärandeutskottets förslag. 


Omröstning begärs. 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 


Ja-röst för bifall till lärandeutskottets förslag 


Nej-röst för avslag till lärandeutskottets förslag 


Omröstningsresultat 


Med 7 ja-röster för bifall mot 6 nej-röster för avslag beslutar kommunstyrelsens enligt 


lärandeutskottets förslag. 


 Omröstning 1  


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Göran Björk (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Lena Eksberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-02-22 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 7 


 


Per Simonson (Kd)  X   


Stefan Larsson (V) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Karin Reboli (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Jan Hagberg (SD)  X  


Anders Brolin (S) X   


 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Bergmans (M) tilläggsförslag 


och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 


Omröstning begärs. 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 


Ja-röst för avslag till Bergmans (M) tilläggsförslag. 


Nej-röst för bifall till Bergmans (M) tilläggsförslag. 


Omröstningsresultat 


Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Bergmans (M) 


tilläggsförslag. 


 Omröstning 2 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Göran Björk (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Lena Eksberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)  X   


Stefan Larsson (V) X   


Lennart Haglund (C)  X  
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Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Karin Reboli (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Jan Hagberg (SD)  X  


Anders Brolin (S) X   


 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige  
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§ 18 Samverkan för bästa skola, Skolverket Dnr 2016:1698 KS/2016:847 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen 


Sammanfattning av ärendet 


Skolinspektionen 2016 identifierade brister på Tranängskolan 7-9, grundsärskolan och på 


huvudmannanivå vilket resulterade i erbjudande från Skolverket att delta i Samverkan för 


Bästa skola 2016-2019. Avtal tecknades i december 2016. 


En nulägesanalys genomfördes under 2017 och utifrån denna slöts överenskommelser om 


insatser vilka genomförts HT 2017 - HT 2019. 


Delrapport om utvecklingen lämnades till Skolverket i augusti 2018 och i maj 2019.  


Under våren 2020 skickades en slutredovisning till Skolverket (Bifogas) och en ekonomisk 


redovisning (Bifogas). 


Båda redovisningarna har godkänts och 2020-11-18 fick de deltagande verksamheterna en 


återföring av Skolverket som avslutning på projektet. 


Ärendet 


Skolinspektionen 2016 identifierade brister på Tranängskolan 7-9, grundsärskolan och på 


huvudmannanivå vilket resulterade i erbjudande från Skolverket att delta i Samverkan för 


Bästa skola 2016-2019. Avtal tecknades i december 2016. 


En nulägesanalys genomfördes under 2017 och utifrån denna slöts överenskommelser om 


insatser vilka genomförts HT 2017-HT 2019. 


Insatser - Huvudmannen 


Handledning för huvudmannens representanter för att utveckla styr- och stödkedjan. 


• Översyn av Lärandesektionens kansli och chefsorganisation. 


• Införa ett dialogsystem om kvalitet. 


• Utbildningsinsats för KS  


(Denna insats önskade vi inom ramen för SBS, men vi fick beställa den vid sidan om 


projektet)  


Insatser - Tranängskolan 7-9 
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• Handledning/processledning till Ledningsgruppen samt till Skolledningen i 


systematiskt kvalitetsarbete (Samarbetspartner: Umeå Universitet) 


• Handledning/processledning till Ledningsgruppen samt Skolledningen i pedagogiskt 


ledarskap (Samarbetspartner: Umeå Universitet) 


• Utveckling av undervisningen (Samarbetspartner: Högskolan Väst) 


Insatser - Grundsärskolan 


• Utbildning i läroplanen för medarbetare inom grundsärskolan 


(Samarbetspartner: Skolverket) 


• Utbildning i bedömning (Samarbetspartner: Skolverket) 


• Handledning och utbildning i arbetet med att tillämpa styrdokumenten. 


(Samarbetspartner: SPSM och Stockholms Universitet) 


Delrapport om utvecklingen lämnades till Skolverket i augusti 2018 och i maj 2019.  


Vid uppföljning av insatserna HT 2019 identifierades följande effekter för insatser 


gällande huvudmannen: 


Effekter som vid utvärdering upplevs att vara helt eller delvis uppnådda 


• Sektionsledningen får en bättre överblick, strategier och framförhållning. 


• Utvecklat rutiner och dokumentation för Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA) 


• Fler är delaktiga 


• Förbättringsarbetet åtgärdsstyrt enligt SKA analyser 


• Effektivare/systematiska mötesforum 


• Behovsstyrt stöd till chefer 


• Ökad delaktighet (Distribuerat ledarskap, Verksamhetsdialog) 


• Ökad förståelse för skolans styrsystem på KS nivå. 


• Kontinuitet och uthållighet bland chefer inom Lärandesektionen har ökat 


• Bättre koppling mellan behov och ekonomisk tilldelning (genom 


resursfördelningsmodellen har vi infört socioekonomisk fördelning) 


Effekter som vi med insatsernas hjälp förväntas nå inom något/några år 


• Nya samarbetsformer mellan förvaltning och huvudmannen. 
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• Chefer har en bättre förståelse av sitt uppdrag. 


• Utvecklat introduktionsår för chefer. 


• Ökad måluppfyllelse inom samtliga verksamhetsformer men i synnerhet inom 


grundskolan 


• Ökad kontinuitet hos chefer (då uppdraget är tydligt skaps större möjligheter till 


trivsel och uthållighet) 


• Ökade möjligheter till att hålla budget genom en känd resursfördelningsmodell med 


tröskelvärden som då skapar framförhållning (samt stöd genom 


resursplaneringsverktyg i Stratsys) 


• Politiker i KS har de kunskaper som krävs och kan agera som skolans huvudman. 


Fortsatt utvecklingsarbete på huvudmannanivå 


Viktiga faktorer för den förflyttning som är gjord är dels att det funnits kontinuitet hos 


sektionsledningen under insatsen och dels att sektionsledningen själva med regelbundenhet 


och systematik, har arbetat med de identifierade problemen. Detta i kombination med att 


sektionsledningen samtidigt tagit vara på aktuell forskning och inspiration från nyligen 


genomförd skolchefsutbildning, fortbildning för rektorer (FFR) samt pågående 


mastersutbildning i utbildningsledarskap har givit riktning på utvecklingsarbetet. 


En erfarenhet av SBS är att det nu är viktigt även fortsättningsvis framöver regelbundet vika 


tid åt de strategiska utvecklingsfrågorna. Att hålla i och hålla ut samt även fortsättningsvis 


vika tid åt litteraturstudier och därmed säkerställa kopplingen till forskningen.  


Mål: Höja elevernas utgångsresultat i grundskolan och därmed 


få behörighet till gymnasieskolan. 


Vi börjar se en ökning av måluppfyllelsen genom ökade meritvärden för åk 9, men både för 


detta och för utvecklingsområde 


Att öka elevernas utgångsresultat i grundskolan och därmed få behörighet till 


gymnasieskolan, behövs en fortsatt förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet och 


utveckling av undervisningen. 


För att skapa förutsättningar för detta har den undervisningsnära insatsen för Tranängskolan 


7 - 9 förlängts med Högskolan Väst under våren 2020 och samtal förs om ytterligare 


förlängning under hösten 2020. Förutom denna insats pågår med stöd från SPSM (SIS-medel) 


i samarbete med Navet science center utbildningen Processutveckling i fokus (PIF) för 4 av 


de 5 F-6 skolorna under 2020. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-02-22 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 12 


 


Delmål: Styr och stödkedja - En tydlig styrning och dialog mellan de olika nivåerna, lärare – 


rektor – huvudman representant – huvudman KS 


Lärandesektionens ledning och styrning av elevhälsorganisationen och utveckling av det 


förebyggande och främjande elevhälsoarbetet behöver fortsatt utvecklas. 


Lärandesektionens ledning och styrning av rektorer behöver fortsatt utvecklas för att främja 


fortsatt kontinuitet i ledningsorganisationen 


En inledning på detta arbete har genomförts och varje verksamhetsform har tagit fram en 


verksamhetsidé och en beskrivning av rektors ansvar och uppdrag. 


Lärandesektionen ledning och styrning behöver också utvecklas avseende: 


• stöd och utveckling av Ledarteamen. 


• fortsatt implementering av Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt 


kvalitetsarbete och utveckling av rektors och verksamheternas analysförmåga 


behöver genomföras. 


• det kollegiala lärandet. Genom att säkerställa ett professionellt kollegialt lärande, dvs 


skapa kvalitet i samtalen. 


• kommunikation runt ekonomiprocesserna och ekonomiutbildning för rektorer. 


• Lärandesektionens systematiska värdegrundsarbete. 


• säkerställa efterlevnaden av beslutade rutiner och riktlinjer. 


• samspelet i styrkedjan. Det finns behov av att fortsätta utveckla formerna för dialog 


mellan kommunstyrelse och förvaltning. 


Delmål: Introduktionsår med mentor för nya chefer   


Kvarstår efter SBS att ta fram en plan och organisation för mentorskap för nya rektorer. 


Delmål: Systematiskt kvalitetsarbete - Ett väl fungerande SKA på alla nivåer  


Säkerställande genom uppföljning av verksamheterna efterlevnad av SKA-årshjulet 


Fortsatt utveckling av verksamheternas förmåga att analysera sina resultat i relation till 


processer och förutsättningar genom stöd till verksamheterna från sektionschef och 


utvecklingsledare. 


Delmål:  Kommunstyrelsen har den kompetens som krävs för att vara huvudman 


Program tas fram för introduktion för nya politiker i deras egenskap som skolhuvudman, 


med utgångspunkt i Skolverkets material. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-02-22 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 13 


 


Delmål:  Administrativa rutiner - Väl dokumenterade riktlinjer, rutiner, processer etc. 


Fortsatt arbete med att revidera och ta fram nya rutiner för viktiga processer såsom 


• Övergångar 


• Kränkande behandling och diskriminering 


• Övrigt värdegrundsarbete 


 


Vid uppföljning av insatserna HT 2019 identifierades följande effekter för insatser 


gällande Tranängskolan 7-9 


Effekter som vid utvärdering upplevs av ledning och medarbetare att vara helt eller delvis 


uppnådda 


• Ökad tydlighet i ledarskapet 


• Skolledningen har ökad förståelse för vilka områden inom undervisningen och 


organisationen som behöver utvecklas för att höja elevernas resultat 


• Skolledningen har verktyg för att organisera det kollegiala lärandet i syfte att öka 


skolans måluppfyllelse. 


• Skolledningen har en närmare dialog med lärare om skolans resultat och 


undervisningens utveckling. 


• All personal deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. 


• Lärarna känner sig trygga med att samtala med sina kollegor i arbetslag och 


ämneslag om sin undervisning. 


• Det kollegiala lärandet används kontinuerligt på skolan för att utveckla 


undervisningen i syfte att nå ökad måluppfyllelse, och det finns en organisation som 


stödjer det. 


• Ökad trygghet och trivsel hos medarbetarna. 


• Skolledningen utgör en trygg och tydlig bas för det systematiska kvalitetsarbetet. 


• Tydliga rutiner finns för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.  


• Lärarna har ökad kunskap om sitt ansvar att följa upp, analysera och utveckla 


verksamheten. 


• Lärarna har relevanta verktyg och arbetssätt för att följa upp och analysera 


undervisningens kvalitet. 
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• Eleverna har god kunskap om sin kunskapsutveckling. 


 


Effekter som vi med insatsernas hjälp förväntas nå inom något/några år 


• Stödinsatser för eleverna kommer med en större precision att kunna sättas in då den 


systematiska uppföljningen förbättras. 


• Bättre meritvärden på skolan. 


• Mindre skillnad mellan pojkars och flickors meritvärden. 


 


Fortsatt utvecklingsarbete gällande systematiskt kvalitetsarbete 


Eftersom vi inte ännu arbetet ett helt läsår med den nya modellen för SKA har vi ännu inte 


ett fullt fungerande systematiskt kvalitetsarbete.  


Fortsatt utveckling krävs av nedan beskrivna områden för att det systematiska 


kvalitetsarbetet skall bli en naturlig del av vardagen och skapa förtrogenhet för 


arbetsformerna, och detta sker genom att följa det för det systematiska kvalitetsarbetet 


framtagna styrdokumentet och årshjulet. 


• Ämneslagens systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas. 


• Analyserna av resultaten behöver i större utsträckning omfatta kopplingen till 


undervisningen. 


• Återkoppling och uppföljning till arbets- och ämneslag på de underlag som lämnas 


till skolledningen behöver utvecklas. 


• Elevhälsans delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas 


specifikt. 


 


Fortsatt utvecklingsarbete gällande pedagogiskt ledarskap 


Rektor utvecklar fortsättningsvis det tydliga kommunikativa och distribuerade ledarskapet 


genom att tillse att rutiner dokumenteras i Personalguiden, förbereder med framförhållning 


regelbundna möten och ger succesivt fler medarbetare möjlighet till att vara aktivt delaktiga 


i utvecklingsarbetet. 
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Rektor fortsätter vårda det mycket viktiga navet i utvecklingsorganisationen som 


Lärledarmötet blivit och fortsätter samtalet på skolan om vad det innebär att arbeta kollegialt 


och kollektivt i relation till den egna praktiken i det egna klassrummet. 


Rektor tillser att det även fortsättningsvis finns koppling till forskningen genom samarbete 


med högskolor och universitet. Ett första steg är förlängning av avtalet med Högskolan Väst. 


Framöver kan det också eventuellt komma genomföras ett forskningsprojekt (ULF) i 


samarbete med Högskolan i Borås. 


Nedanstående områden utvecklas dels genom hantering i ledningsgruppen och dels genom 


hantering i lärledargruppen, lärgrupper och ämneslag.  


• Implementering/kommunikation av vision och målsättning. 


• Fortsatt fokus på undervisningen behövs och sker genom utveckling av ämneslagens 


arbete och att skapa trygghet att samtala om undervisningen i detta forum. De fem 


strategierna för undervisningen fungerar till viss del, men har inte generellt satt sig 


på skolan ännu och behöver fortsättningsvis repeteras, vilket sker under VT 2020 och 


HT 2020. 


• Det behövs också fortsatt utveckling av kvaliteten i auskultationerna och formerna 


för uppföljningen av dessa och då specifikt att skapa kvalitet i de efterföljande 


samtalen så att de blir ärliga och relevanta för ett reellt lärande. 


• Det behöver fortsättningsvis också generellt på skolan arbetas med Samsyn – 


Synliggörande – Tydliggörande - Ansvarstagande 


Fortsatt utvecklingsarbete gällande undervisning och lärande 


För fortsatt utvecklingsarbete av undervisningen krävs detsamma som för de ovan beskrivna 


fortsatta insatserna inom Pedagogiskt ledarskap det vill säga: 


• Rektor fortsätter vårda det mycket viktiga navet i utvecklingsorganisationen som 


Lärledarmötet blivit och fortsätter samtalet på skolan om vad det innebär att arbeta 


kollegialt och kollektivt i relation till den egna praktiken i det egna klassrummet. 


• Rektor tillser att det även fortsättningsvis finns koppling till forskningen genom 


samarbete med högskolor och universitet. Ett första steg är förlängning av avtalet 


med Högskolan Väst. 


• Fortsatt fokus på undervisningen behövs och sker genom utveckling av ämneslagens 


arbete och att skapa trygghet att samtala om undervisningen i detta forum.  
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• De fem strategierna för undervisningen fungerar till viss del, men har inte generellt 


satt sig på skolan ännu och behöver fortsättningsvis repeteras, vilket sker under VT 


2020 och HT 2020. 


• Det behövs också fortsatt utveckling av kvaliteten i auskultationerna och formerna 


för uppföljningen av dessa och då specifikt att skapa kvalitet i de efterföljande 


samtalen så att de blir ärliga och relevanta för ett reellt lärande. 


• Det behöver fortsättningsvis också generellt på skolan arbetas med Samsyn – 


Synliggörande – Tydliggörande – Ansvarstagande. 


Vid uppföljning av insatserna HT 2019 identifierades följande effekter för insatser 


gällande Grundsärskolan 


Effekter som vid utvärdering upplevs att vara helt eller delvis uppnådda  


• Meningsfulla dialoger i arbetslagen 


• Former för kollegialt lärande finns. 


• Kunskapsuppdraget är tydligt för personalen inom grundsärskolan 


• Ökad professionalism genom samsyn och säkerhet i personalgruppen i tolkning och 


tillämpning av läroplanen samt bedömning av elevers kunskaper 


• Starkare koppling mellan bedömning och praktik. 


Under våren 2020 skickades en slutredovisning till Skolverket (Bifogas) och en ekonomisk 


redovisning. 


Båda redovisningarna har godkänts och 2020-11-18 fick de deltagande verksamheterna en 


återföring av Skolverket som avslutning på projektet. 


Fortsatt utvecklingsarbete 


• Vi kommer att fortsätta det kollegiala arbetet med våra läroplaner och hur vi bäst 


kopplar det till vårt arbete med eleverna. Vi kartlägger våra elever och lägger våra 


planeringar därefter.  


• Alla kommer att vara delaktiga i observationerna och ha ansvar för att informera sig 


om planeringarna som görs. 


• Vi kommer att ta stöd av utvecklingsledare från huvudmannen och SPSM i vårt 


fortsatta arbete. 


• Utbildning i vårt dokumentverktyg Infomentor kommer att ges under våren. 
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• Arbeta för att skapa forum där grundsärskolan och grundskolan/förskolan kan mötas 


i arbetet runt våra gemensamma elever. Skapa tydliga rutiner för inskolning och 


övertagande av elever emellan grundskola/förskola-grundsärskola. 


• Med kontinuitet aktualiseras rutinerna för inskrivning i Grundsärskolan. Vi kommer 


också att se över dem för ev. revidering. 


Ekonomisk påverkan 


Till projektet har vi från Skolverket fått utbetalt 1 075 650 kr och haft kostnader totalt på 


1 044 674 kr. Vi har återbetalt 30 976 kr då kostnaderna för extern utövare gällande den 


undervisningsnära insatsen på Tranängskolan blev något billigare än beräknat. 


Barnkonventionen  


Syftet med Samverkan för Bästa skola är att skapa goda förutsättningar för elevernas 


möjlighet till utbildning. Målsättningen är att ge direkta effekter för våra elever dvs höja 


kunskapsresultaten och öka likvärdigheten mellan skolor. 


Beslutsunderlag 


LU §3, 2021-01-14 


Tjänsteskrivelse  


Föredragning och debatt 


Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 19 Kvalitetsrapport lärande 2019-2020 KS/2021:28 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner Kvalitetsrapporten för Lärandesektionen 2019-2020 


 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Lärandesektionens alla enheter analyserar alltid sin verksamhet efter verksamhetsårets slut 


vilket är i juni. Därefter under hösten följs enheternas kvalitetsrapporter upp i en 


verksamhetsdialog. Sektionsledning med skolledning, personal och elever, varje kategori för 


sig. Detta vägs ihop och tas också med in i Lärandesektionens Kvalitetsrapport. Bifogat 


ligger Lärandesektionens kvalitetsrapport med beskrivning av verksamheternas resultat, en 


analys av dessa och förslag till åtgärder för att fortsatt utveckla verksamheten. 


Lärandesektionens kvalitetsrapport är en metaanalys och sammanvägd bedömning på alla 


verksamheternas kvalitetsrapporter. Även en analys av egen datainsamling, 


Skolinspektionens tillsyn och enkäter samt summering av arbetsmiljöarbete och 


internkontroll under verksamhetsåret utgör underlag för Kvalitetsrapporten. 


Lärandesektionen ser att det är av största vikt att huvudmannen är insatt och aktivt tar del 


av verksamhetens analys och ställer sig bakom de åtgärder som föreslås. Kvalitetsrapporten 


har föredragits och getts utrymme för diskussion i en Kvalitetsdialog på en så kallad KS-


förmiddag. Ovan beskrivna dialoger och genomförande är en del i de av KS beslutade 


Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete 2019-2022 för 


Lärandesektionen. 


Ekonomisk påverkan 


Rapporten har ingen direkt ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ett systematiskt kvalitetsarbete är en grundförutsättning för att kunna utveckla 


verksamheten till barnets/elevens bästa. 


Beslutsunderlag 


LU §6, 2021-02-11 


Tjänsteskrivelse  
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Föredragning och debatt 


Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status 


Avslutat   
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§ 20 Kompetensförsörjningsplan 2020 Tranemo PN/2020:38 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar Strategisk kompetensförsörjningsplan för Tranemo Kommun. 


• Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med kompetensförsörjningsplan för varje 


sektion, samt att förtydliga rubriken i styrdokumentet. Uppdraget återrapporteras 


juni 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. 


 


Reservation 


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


Stephan Bergman) och Jan Hagberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Haglunds 


(C) och Bergmans (M) förslag. 


Ärendet 


Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag 2020-06-15, § 127, att ta fram en 


Strategisk kompetensförsörjningsplan för Tranemo Kommun. 


I strategin beskrivs att Tranemo kommun som arbetsgivare har en stor utmaning inom 


området kompetensförsörjning.  


Kommunen behöver: 


• Attrahera 


• Rekrytera  


• Kompetensutveckla nuvarande medarbetare 


• Behålla  


• Avsluta  


Att ha en kompetensförsörjningsstrategi för kommunen innebär att vi strategiskt har en 


planering för hur vi ska arbeta med kommunens kompetensförsörjning på kort- och långsikt.  


Ekonomisk påverkan 


Att göra en strategisk kompetensförsörjningsplan har inte någon ekonomisk påverkan. 
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Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen 


Beslutsunderlag 


AU §1, 2021-01-14 


Tjänsteskrivelse  


Kompetensförsörjningsstrategi för Tranemo kommun 


§ 127 Kommunrevisionens granskning av förutsättningar för likvärdig skola KS/2020:135 


Föredragning och debatt 


HR-chef Anna Hedlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på bifall till utskottets förslag med tilläggsförslaget om 


att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med kompetensförsörjningsplan för varje 


sektion samt en förtydligande av rubrik i styrdokumentet. Återrapportering ska ske juni 


2021.  


Stephan Bergman (M) yrkar på att återremiss av ärendet då det inte följer uppdraget. 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att återremiss av ärendet för att kartlägga 


begreppen för styrdokument. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare. Kommunstyrelsen beslutar att 


ärendet ska avgöras idag. 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans tilläggsförslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


HR-funktionen 


Ekonomifunktionen  


Författningssamlingen 


Stratsys 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Strategisk kompetensförsörjningsplan för Tranemo Kommun 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 
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Status  


Avslutat  
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§ 21 Reglemente samverkansnämnd Personal PN/2020:34 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar reglemente för Samverkansnämnd Personal  


• Upphäver tidigare reglemente  


 


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 Kommunallagen står att kommunfullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 


verksamhet och arbetsformer.  


Reglementet för Samverkansnämnd personal behöver uppdateras och revideras. 


Föreslagen revidering innehåller ändringar enligt nedan: 


 


• § 8 p2 ändras från nämndens sekretariat till nämndens sekreterare 


• § 8 p 4 – ändrats från ”En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde 


har rätt att tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe” till ”En ledamot 


som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra under nästkommande 


sammanträdespunkt. Ersättaren utgår. ”  


• § 10 p 2 Då endast kallelse med föredragningspunkter skickas ut idag, ändras 


punkten till  


Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla föredragningspunkter, uppgift om tid och plats för 


sammanträdet.  


• § 10 p 4 - Tas bort. Punkten finns tillagd i p 2. 


• § 11 p 4 – tillägg att anslag görs på digital anslagstavla/fysisk anslagstavla 


• § 11 p 5 - Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive kommuns kansli tas bort och 


ersätts med Protokollet ska finnas i sin helhet på värdkommunens kansli. 


• §14 p 1 Skrivelser och andra handlingar som beslutas av samverkansnämnden 


personal ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 


ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer ändras till 


”Skrivelser och andra handlingar som beslutas av samverkansnämnden personal ska 
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undertecknas av ordföranden. Som ersättare för ordförande ska vice ordförande underteckna 


och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer”  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


PN §1, 2021-01-13 


Tjänsteskrivelse  


Reglemente för samverkansnämnd personal2014-11-05 


Reglemente för samverkansnämnd Personal 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice- och processtöd 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Reglemente för Samverkan Personal 


Status  


Kommunfullmäktige  
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§ 22 Revidering av riktlinjer för representation i Tranemo Kommun 


2021 KS/2020:640 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar Riktlinjer för representation och gåvor för Tranemo Kommun. 


• Upphäver tidigare gällande Riktlinjer för representation. 


• Upphäver tidigare gällande Riktlinjer mot mutor och bestickning. 


 


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 Kommuns Riktlinje för representation samt Riktlinje mot mutor och bestickning 


har löpt ut och därmed blivit reviderade. I arbetet med revidering av riktlinjerna ansåg 


förvaltningen att dessa riktlinjer bör sammanflätas till ett dokument då ämnen berör 


varandra. 


Vid en omvärldsbevakning går det utläsa att andra kommuner behandlat ämnen i ett och 


samma styrdokument. 


De som tillkommit är gulmarkerat. 


Den komplettering som är gjord från Riktlinjer mot mutor och bestickning är grönmarkerad.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Riktlinjen ska vara ett stöd i relation med andra som vi kommer i kontakt med det dagliga 


arbetet. Vi ska alltid handla opartiskt och sakligt för alla vi kommer i kontakt med, vilket 


inkluderar barn. 


Beslutsunderlag 


AU §10, 2021-01-28 


Tjänsteskrivelse  


Riktlinjer för representation och gåvor i Tranemo Kommun 


Antagen Riktlinje – mot mutor och bestickning 


Riktlinje för representation i Tranemo Kommun 
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Föredragning och debatt 


Processekreterare/Utredare Sanna Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


Samtliga funktioner 


Samtliga partigrupper 


Samtliga kommunala bolag 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Riktlinje för representation och gåvor Tranemo Kommun 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 23 Samverkansavtal Centralen KS/2020:633 


Kommunstyrelsens beslut 


• Ärendet bordläggs för vidare dialog i partigrupperna. 


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 


Caroline Bergmann (Mp) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 


Gunilla Blomgren (L) ersätter. 


Ärendet 


2016-06-20 fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget för Centralen. I samma 


beslut fastslogs att ett samverkansavtal skulle tecknas mellan Tranemo kommun, Tranemo 


Hotell Förvaltnings AB och föreningen Centralen. Avtalet undertecknades i oktober 2018 och 


gäller fram till oktober 2021. Avtalets syfte är att fördela ansvar och reglera hur samarbete 


ska ske gällande verksamheterna i huset.  


I takt med att huset satts i drift ser parterna behov av att revidera vissa delar i avtalet. 


Huvudsyftet och den gemensamma målbilden med både huset och avtalet är dock 


detsamma.  


Revideringar i avtalet:   


• Sammansättning av styrgruppen där denna i det reviderade avtalet enbart 


representeras av husets hyresgäster.  


• Utökning från tre till fyra samverkansgrupper. Den tillagda gruppen kallas för 


”verksamhetsgrupp” vars syfte är att hålla samman verksamheterna i huset och styra 


framåt.   


• Hänvisning till den bilaga i hyresavtalet som kallas ”nyttjanderättsklausul” avseende 


de gemensamma ytorna.  


• Borttagen skrivning om servering av alkohol i husets alla delar.  


• Borttagen skrivning om anställning av turistkommunikatör under 


sommarmånaderna.  


• Borttagen skrivning om städning. Städningen regleras i hyresavtalet.  


• Borttagen skrivning om samutnyttjande av personal.  
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• I övrigt mindre redaktionella ändringar.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §2, 2021-01-14 


Tjänsteskrivelse  


Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 


Samverkansavtal (2018)  


Reviderat samverkansavtal (2021)  


Bilaga 1 – Visionsdokument (2021)  


Föredragning och debatt 


Funktionschef Tobias Edoff och tf. sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och 


svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) ger förslaget att bordlägga ärendet för vidare dialog i 


partigrupperna. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Gruppledarna 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status 


Pågående  
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§ 24 Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet KS/2020:498 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet. 


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 


Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet från 2012-11-26 har löpt ut och därför måste 


nya riktlinjer antas. Inga förändringar i sak har gjorts i riktlinjerna.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Barnkonventionen  


Ärendet berör ej barn. 


Beslutsunderlag 


AU §5, 2021-01-14 


Tjänsteskrivelse  


Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet 


Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Avslutat  
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§ 25 Strategisk plan - Elljusspår KS/2019:166 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Anta strategisk plan för stöd till föreningsdrivna elljusspår  


• Anta handlingsplan för stöd till renovering av föreningsdrivna elljusspår 


• Finansieringen hänskjuts till budgetprocessen 


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 


Föreningarna ligger i olika faser när det gäller renoveringen av anläggningarna. Men i stort 


kan konstateras att renoveringarna bör ske inom en femårsperiod om kommunen anser att 


elljusspåren skall finnas kvar som en viktig del för att kunna utöva motion utomhus den 


mörka årstiden.  Om inte renoveringen görs riskerar flera anläggningar att läggas ner 


eftersom det inte finns ljuskällor att tillgå och att stolparna på flera anläggningar är i så pass 


dåligt skick att de kan utgöra en fara för allmänheten att vistas på spåren. Förvaltningen har 


tagit fram en strategisk plan som anger kommunens viljeinriktning med att långsiktigt stödja 


föreningarna att driva elljusspår inom kommunen samt en handlingsplan för stödet till 


elljusspåren som bifogas till handlingarna. 


Ärendet 


Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för 


föreningsdrivna elljusspår. 


Tranemo kommun har haft föreningsdrivna elljusspår sedan 60 - 70 talet. De 9 elljusspåren 


har en särställning när det gäller bidragsgivningen till föreningsdrivna anläggningar 


eftersom de kan nyttjas av alla kommuninvånare helt gratis och kan ses som en viktig del i 


att kunna motionera och röra sig tryggt utanför tätbebyggt område. Det var av den 


anledningen som kommunen 1979 ändrade grundera för stödet och som är det samma än i 


dag. Stödet innebär att kommun tar hela strömkostnaden samt att föreningarna får ett 


driftbidrag för att underhålla och sköta spåren. Föreningarna har också rätt att söka det 


årliga investerings och upprustningsbidraget samt stöd till anläggningar och 


byggnadsprojekt av större karaktär om renoveringen uppgår större summor, vilket det gör 


för flera av föreningarna. De flesta elljusspåren är i stort behov av att rustas upp och det 


kommer att behöva avsättas mer medel för elljusspåren än de ca 700 000 kr som årligen finns 


att söka för föreningsanläggningar och bygdegårdar. 
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Eu kom med ett nytt direktiv som innebär att ljuskällor som kvicksilverlampor inte längre 


får tillverkas. Samtliga elljusspår i kommunen har ljuskällor av den typ som inte längre går 


att få tag på. Till detta kan läggas att stolparna på de flesta anläggningarna är av trä och i 


mycket dåligt skick. 


Besparingen i eldriftkostnader per år blir i runda tal för samtliga spår 65 576 kr/år. Utöver 


driftkostnaden kommer nedsäkring av anläggningen vilket gör att den fasta nätkostnaden 


sänks. Uträkningen är en schablonberäkning och det kräver mer omfattande beräkning på 


respektive elljusspåranläggning för att ta fram den exakta besparingen. 


Ekonomisk påverkan 


De flesta elljusspåren är i stort behov av att rustas upp och det kommer att behöva avsättas 


medel under en femårsperiod för att stödja renoveringen av elljusspåren. Medel finns till viss 


del inom föreningsbudgeten, men beroende på storleken på bidragen som behövs kan det 


inte tas inom ram fullt ut. Konsekvensen skulle bli att övriga föreningsdrivna 


idrottsanläggningar blir lidande då det inte skulle finnas några medel över till dessa. 


Finansieringen bör hänskjutas till budgetprocessen. Föreningarna har möjlighet att söka 


bidrag från Riksidrottsförbundet samt Jordbruksverket.   


Barnkonventionen  


Elljusspåren kan nyttjas av alla kommuninvånare inklusive barn och unga helt gratis och kan 


ses som en viktig del i att främja folkhälsan och ge alla möjlighet att kunna motionera och 


röra sig tryggt utanför tätbebyggt område.  


Beslutsunderlag 


AU §3, 2021-01-14 


Tjänsteskrivelse  


AU §109 Strategisk plan - Elljusspår   


Föredragning och debatt 


Fritidschef Annika Loman föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Fritid som meddelar föreningar beslutet 


Ekonomifunktionen  


Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Handlingsplan för stöd till renovering av föreningsdrivna elljusspår 


Strategisk plan Elljusspår 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige  


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 26 Iståndsättningsbidrag KS/2020:70 


Kommunstyrelsens beslut 


• Bidraget om 92 313 kr. beviljas och betalas ut 2021.  


• Förvaltningen får uppdraget att se över reglerna kring iståndsättningsbidraget. 


Ärendet 


Tranemo kommun delar ut iståndsättningsbidrag till vägföreningar för om- och tillbyggnad 


av vägar samt för ny- och ombyggnad av vägbelysningsnät. Bidragstilldelningen utgår från 


gällande regler för kommunens bidrag till enskilda vägar.  


I budget 2021 är anslaget för iståndsättningsbidraget 50 000 kronor vilket är i nivå med 2020 


års budget.  


Förvaltningen har i detta nu betalat ut 50 000 kronor till vägsamfällighet Ylen-Rödjenäs 


(Bernt Landh, Hinkelsbo Björkelund 1). Förvaltningen beviljar resterande bidrag om 92 313 


kr.  


(495 000 x 0,23 = 113 850,  


113 850 x 1,25% moms = 142 313 kr,  


142 313 kr – 50 000 kr = 92 313 kr) . 


Ekonomisk påverkan 


Påverkan på 2021 års budget. 


Barnkonventionen 


Ingen påverkan. 


Beslutsunderlag 


Au §8, 2021-01-28 


Tjänsteskrivelse kring vidare hantering av iståndsättningsbidraget 2020-03-17 


Utdrag ur budget 2020, sid 38 


Beslutet skickas till 


Tekniska sektionen 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  
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Status  


Avslutat 
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§ 27 Iståndsättningsbidrag Ekereds samfällighetsförening KS/2020:600 


Kommunstyrelsens beslut 


• Bidraget om 12 045 kr. beviljas och betalas ut 2021.  


Ärendet 


Tranemo kommun delar ut iståndsättningsbidrag till vägföreningar för om- och tillbyggnad 


av vägar samt för ny- och ombyggnad av vägbelysningsnät. Bidragstilldelningen utgår från 


gällande regler för kommunens bidrag till enskilda vägar.  


I budget 2021 är anslaget för iståndsättningsbidraget 50 000 kronor vilket är i nivå med 2020 


års budget.  


Ekereds samfällighetsförening har ansökt om iståndsättningsbidrag. Summan uppgår till 


12 045 kr. Förvaltningen väljer att bevilja bidragsansökan om 12 045 kronor och betalar ut 


detta under 2021.  


Ekonomisk påverkan 


Påverkan på 2021 års budget 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


AU §9, 2021-01-28 


Tjänsteskrivelse om utökat bidrag till Ekereds samfällighetsförening  


Beslutet skickas till 


Tekniska sektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Avslutat 
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§ 28 Medborgarförslag om att utreda en servicelinje inom centralorten 


KS/2020:109 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget avslås 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


Bo Lycén inkom med ett medborgarförslag den 2020-02-14 om att utreda en servicelinje inom 


Tranemo centralort. Förslaget är att Tranemo kommun ska utreda en servicelinje inom 


Tranemo centralort, tillsammans med Västtrafik. Förvaltningen har i dagsläget inte möjlighet 


att starta en sådan utredning då det kräver resurser som inte finns. Tranemo kommun 


uppmuntrar invånare att cykla då det finns goda cykelförbindelser inom orten. Det har 


öppnats upp allt fler alternativ under utbrottet av Covid-19 med hemkörning av matkassar 


och apoteksvaror. Det är fler och fler frivilliga organisationer som kommer arbeta med detta.  


Ärendet 


Bo Lycén inkom med ett medborgarförslag den 2020-02-14 om att utreda en servicelinje inom 


Tranemo centralort. Förslagsställaren menar att det samhälle vi har idag bygger på tillgång 


på bil för att kunna ta sig till bland annat mataffär, vårdcentral/folktandvården, bibliotek och 


andra viktig samhällsfunktioner. Han menar att det är för långa avstånd för att gå och att det 


behövs en bättre utbyggd kollektivtrafik i mindre orter som Tranemo, detta för att kunna 


erbjuda alternativ som är miljövänliga, konstadseffektiva och attraktiva.  


Förslaget är att Tranemo kommun ska utreda en servicelinje inom Tranemo centralort, 


tillsammans med Västtrafik. Detta för att knyta samman orten och öka tillgängligheten till 


viktiga målpunkter. Han menar att det skulle kunna vara små, eldrivna och gärna 


självstyrande bussar.  


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2020-12-02 och han hade inte något 


ytterligare att tillägga förslaget.  


Förvaltningen tycker att förslaget är intresseväckande men har i dagsläget inte möjlighet att 


starta en utredning för en servicelinje inom Tranemo centralort. Att starta en utredning av 
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denna karaktär kräver resurser i kompetens, pengar som Tranemo kommun i dagsläget inte 


har.  


Det finns goda förbindelser för gång men framförallt för cykel inom Tranemo, till 


vårdcentral, matbutiker, bibliotek, biograf och andra viktiga samhällsfunktioner. Cykel är ett 


hälsosamt, kostnadseffektivt och miljövänligt transportmedel som Tranemo kommun 


uppmuntrar invånare att använda. Inom Tranemo kommun är det också möjligt att få 


hemkörning av matkassar och apoteksvaror i takt med att covid-19 bröt ut. Tranemo 


kommun har en kontinuerlig dialog med Västtrafik som står för driften av kollektivtrafiken. 


De arbetar ständigt med att förbättra och utveckla busstrafiken med bland annat 


elektrifiering och kombinerade mobilitetslösningar i förhållande till de förutsättningar som 


finns i kommunen. Eftersom förvaltningen inte kan prioritera detta förslaget inom givna 


ekonomiska ramar avslås förslaget. 


Ekonomisk påverkan 


Eftersom förslaget avslås får ärendet ingen ekonomisk påverkan 


Barnkonventionen  


Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på barn. 


Beslutsunderlag 


AU §4, 2021-01-14 


Medborgarförslag om att utreda en servicelinje inom centralorten 


Svar på medborgarförslag om att utreda servicelinje 


Beslutet skickas till 


Bo Lycén, bolycen@gmail.com  


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans  


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 29 Initiativärende - Granska alla utbetalningar KS/2021:141 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avslår initiativärendet. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Reservation 


M-gruppen (Stephan Bergman och Karin Reboli) reserverar sig mot beslutet. 


Ärendet 


2021-02-19 inkom Moderaterna med ett initiativärende om granskning av utbetalningar. 


Moderaterna föreslår att det med omedelbar verkan tillsätts en oberoende granskning av 


inkomna fakturor och att omedelbart stoppa alla utbetalningar som inte följer avtal eller 


upphandlade enligt gällande regler. 


Beslutsunderlag 


KS/2021:141 Initiativärende från Moderaterna om granskning av utbetalningar  


Föredragning och debatt 


Stephan Bergman (M) föredrar initiativärendet. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på avslag av initiativärendet.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer initiativärendet med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen 


avslår initiativärendet.  


Status 


Avslutat 
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§ 30 Domar 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;  


- Beslut Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2020-12-03 


Mål nr 5140-20 


Status 


Pågående 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2021-02-22 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 40 


 


§ 31 Information från förvaltningen KS/2021:48 


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 får information om; 


- Extra kommunstyrelsesammanträde 1a mars, behandling av ärende Upphandling 


Solbacken. 


- Befolkningsstatistik 


- Sålda tomter 


- Utveckling av renhållnings kundtjänst 


- Ny bro i Uddebo 


- Pågående arbete med fördelning av bygdepeng 


- Cykelkampanj 


- Ekonomisk månadsuppföljning, januari 2021 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall, ekonomichef Konrad Fredh och sektionschef Thomas Åhman 


föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 32 Delegeringsbeslut KS/2021:6 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari 2020 i enlighet med 


utskickade handlingar. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 


delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 


beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Beslut-KS-UPH 2021-02-10 


Delegeringsbeslut Personal Januari 


Delegeringsbeslut LSS Januari 


Delegeringsbeslut FN SoL Januari 


Delegeringsbeslut Färdtjänst Januari 


Delegeringsbeslut IFO Januari 


Delegeringsbeslut ÄO Januari 


Status 


Pågående 
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§ 33 Delgivningar KS/2020:615, KS/2021:34 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 


Protokollsutdrag KS 2021-01-14, §26, Riktlinjer för RAM-uppdrag IT 2021 inkl prislista 


Protokollsutdrag KS 2021-01-14, §26, Riktlinjer för RAM-uppdr 


Riktlinjer för RAM-Uppdrag IT 


Pristlista för ITs tjänster 2021 


Årsredovisning Ungdomsmottagningen Tranemo 2020 


Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20210202 


RF-SISU brev till kommunen 


Status 


Pågående 
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§ 34 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:7 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll OU 2021-01-14 


- Protokoll AU 2021-01-14 


- Protokoll AU 2021-01-28 


Status 


Pågående 
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§ 35 Nämndprotokoll PN/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 nämndprotokoll; 


- Protokoll PN 2021-01-13 


- Protokoll ÖFN 2021-02-25 


Status 


Pågående 
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§ 36 Övriga protokoll 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 Direktionen SÄRF 2020-12-18 


- Protokoll SÄRF 2021-01-29 


Status 


Pågående 
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