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Beslutande
Anders Brolin (S), ordf. §§237–249, §§251–264
Lennart Haglund (C), vice ordf. §§237–249, §§251–264
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Rosé Torkelsson (S)
Lena Eksberg (S)
Caroline Bergmann (Mp)
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Torbjörn Edgren (C)
Cecilia Valbrant (C)
Stephan Bergman (M)
Ulf Nyberg (M), ers.
Anna Letth (SD)
Göran Björk (S), ers. §250 (ordf.)
Bo Haarala (S), ers. §250
Christoffer Andersson (C), ers. §250
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Övriga närvarande

Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare
Carita Brovall, kommunchef
Patrik Westerlund, sektionschef
Thomas Åhman, sektionschef
Angela Madsén Jonsson, sektionschef
Konrad Fredh, ekonomichef
Tobias Edoff, planeringschef
Kajsa Montan, funktionschef
Henrik Johansson, tf. verksamhetschef
Thomas Tranefors, miljöstrateg

Paragrafer

§237-§264

Utses att justera

Cecilia Valbrant (C)

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Protokollet signeras digitalt
Underskrifter
Protokollet signeras digitalt
Sanna Pihlajamäki Blomgren

Ordförande

Protokollet signeras digitalt
Anders Brolin (S) §§237–249, §§251–264, Göran Björk (S) §250

Justeringsperson

Protokollet signeras digitalt
Cecilia Valbrant (C)
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Underskrift
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§ 237 Budget 2022-2024 KS/2021:342, TFAB/2021:1, TFAB/2021:13,
KS/2021:428
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Antar ”Budget 2022–2024 för Tranemo kommun” med följande ändringar och tillägg:
-

Driftbudgeten justeras och riktade satsningar enligt redovisning fastställs med 3
års giltighetstid. (Enligt Allians för Tranemos förslag).

-

Investeringsbudgeten ändras enligt redovisning i Allians för Tranemos förslag.

-

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa ett positivt driftresultat 2021 som
hämtar hem för underskott 2020 samt säkerställer att inga nya tas med till 2022.

-

Tillägg av två nya indikatorer enligt Allians för Tranemos förslag.

-

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra uppdrag 1–4 enligt Allians för
Tranemos förslag.

-

Ändring av formulering på sid. 14 i ”Budget 2022–2024” från ”lärandesektionens
strukturförslag” till ”skolgruppens strukturförslag”.

•

Antar ”Finanspolicy 2022–2025.

•

Antar ”Taxor Tranemo 2022”.

•

Antar ”Taxor Gislaved 2022”.

•

Antar ”Taxor SÄRF 2022”.

•

redovisa kommunens pensionsskuld enligt gällande lagstiftning.

•

Antar ärendet enligt nedan med ovan ändringar samt:
-

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

•

Avkastningskrav för Tranemo Bostäder AB sänks från 4,25% till 3,5%.

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
Ärendet budget 2022–2024 för Tranemo kommun innehåller:
• God ekonomisk hushållning
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• Resultatbudget
• Driftsbudget
• Investeringsbudget
• Låneramar & borgensförbindelser
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Utgångspunkten för budget 2022–2024 är nu gällande budget (2021–2023) samt beslutad
resursfördelningsmodell.
Pensioner
Tranemo kommun redovisar idag pensioner enligt den så kallade fullfondsmodellen. Detta
strider mot lagstiftningen och påverkar kommunens räkenskaper där resultatet de senaste
åren sett bättre ut, vilket är en redovisningsteknisk effekt. Detta har årligen inneburit
anmärkningar från revisionen. Vi lämnar i denna budget ett förslag på att kommunen
återgår till att följa lagstiftningen och blandmodellen.
Budgetberedning
Kommunens budgetutskott har sammanträtt löpande under 2021 och budgeten har
behandlats från mars till september.
Ekonomi
Årets resultat
Årets resultat i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2022: 20 mnkr
2023: 30 mnkr
2024: 30 mnkr
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2022 129,4 mnkr
2023: 64,5 mnkr
2024: 39,0 mnkr
Investeringsbudgeten i den avgiftsfinansierade verksamheten fastställs till:
2022 28,2 mnkr
2023: 25,3 mnkr
2024: 30,3 mnkr
Kommunstyrelsen har som uppgift att inom givna investeringsramar prioritera projekt i
samråd med förvaltningen. Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av
kommunstyrelsen, som också har rätt att omprioritera mellan budgetanslag samt mellan
åren.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har inte inkommit med äskande om mer medel för nästa års
verksamhet. I samtal med KF:s presidiet har kommunrevisionen bekräftat att medel avsatta
för 2021 också är tillräckligt för 2022.
Uppräkning/generell tilldelning
Budgetramar (drift) räknas upp med en generell tilldelning om 1,4% årligen för sektionerna.
Löneöversyn
Ökade personalkostnader (löneöversyn) hanteras centralt, medel disponeras inom ramen för
sektionernas generella tilldelning. Löneuppräkningen fastställs till 2,4 % årligen.
Utöver justering av ovan uppräkningar och beslut fattade i budget 2021–2023 samt beslut avseende
byggnation av omsorgsboende Solbacken görs nedan ramförändringar:
Servicesektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1 mnkr. Kommunbidraget höjs
permanent år 2022, kommunreserv 3 mnkr.
Samhällsutvecklingssektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 1,7 mnkr. Kommunbidraget
höjs permanent år 2022, omföring energikostnader 8,3 mnkr.
Lärandesektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 4,3 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, omföring energikostnader -5,8 mnkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, resursmodell -0,4 mnkr.
Omsorgssektionen
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, generell tilldelning 3 mnkr. Kommunbidraget höjs
permanent år 2022, feriejobb 0,5 mnkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, resursmodell 2,5 mnkr. Kommunbidraget sänks
permanent år 2022, omföring energikostnader -2,6 mnkr. Kommunbidraget sänks permanent
år 2022, teknisk bidragsjustering -5,6 mnkr.
Avfall
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
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Driftsbudget
Driftsbudgeten i den skattefinansierade verksamheten fastställs till:
2022: 733,2 mnkr
2023: 740,0 mnkr
2024: 753,3 mnkr
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VA
Verksamheten bedöms inte påverka skattekollektivet inom budgetperioden.
Internränta
Internräntan följer SKR:s rekommendationer 1 %.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från SKR beräkningar.
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Pensioner
Pensioner bygger på prognos från Skandia, augusti 2021.
PO-pålägg
PO-pålägget följer SKR:s rekommendationer och är oförändrat jämfört 2020, 40,15 %.
Taxor
Taxebilaga finns bilagt i ärendet.
Underskott
Underskott under budgetåret ska återställas inom de nästkommande två åren (drift).
Investeringar ska balanseras upp så att tre års planens tilldelning inte överskrids, om så inte
sker ska underskott återställas inom en två årsperiod.
Skattesats
Kommunalskattesatsen är oförändrad och uppgår till 21,50 %
Borgensavgifter och avkastningskrav
Under planperioden gäller följande borgensavgifter och avkastningskrav.
Tranemo Forum AB
Borgensavgift: 0,40% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 0,00 %
Tranemobostäder AB
Borgensavgift: 0,35% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 4,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på
fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året.
Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda
värdet på fastighetsinnehavet.
Tranemo Utvecklings AB
Borgensavgift: 0,50% på vid var tid utestående lånebelopp.
Avkastningskrav: 7,25% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. Med avkastning på
fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive ränte- och
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avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under året.
Fastighetsinnehavets marknadsvärde har bedömts uppgå till samma nivå som det bokförda
värdet på fastighetsinnehavet.
Nyupplåning och omsättning av lån
Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån som förfaller till betalning.
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Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån om totalt 420 mnkr i den skattefinansierade
verksamheten och ges därutöver rätt att uppta nya lån om 85 mnkr för finansiering i de
avgiftsfinansierade verksamheterna (totalt 505 mnkr för kommunen i låneram).
Kommunens lånetak uppgår till 505 mnkr.
Tranemobostäder AB lånetak uppgår till 350 mnkr.
Tranemo Utvecklings AB lånetak uppgår till 120 mnkr.
Tranemo Forum AB lånetak uppgår till 10 mnkr.

Beslutsunderlag
KF §191, 2021-10-25
KS §217, 2021-10-11
Tjänsteskrivelse 2021-09-30
Finanspolicy 2022-2024
Taxor Tranemo kommun 2022
Taxor SÄRF 2022 – Bilaga – SÄRF taxa myndighetsutövning 2022
Taxor SÄRF 2022 - §49 – Taxa, för räddningstjänstens myndighetsutövning
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Plan och bygglov taxa inkl kart och mättaxa
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt miljöbalken grund
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut taxa enligt strålskyddslagen
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa för prövning och tillsyn av tobak alkohol
receptfria läkemedel
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 1
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 2 avgiftsklasser
hälsoskyddsverksamhet miljöbalken
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 3 riskklassning
hälsoskyddsverksamhet miljöbalken
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa miljö bilaga 4 miljöfarlig verksamhet miljöbalken
Taxor Gislaved 2022 – Taxor Gislaved protokoll
Taxor Gislaved 2022 – Nämndbeslut Taxa enligt livsmedelslagen
Budget 2022 TUAB (2021-08-18)
TUAB – Strategidokument
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Tranemo Forum Budgetförslag 2022
Allians för Tranemo budget 2022 (20211115)
Budget 2022-2024 (version 20211102)
Konsekvensanalys lärandesektionen

Ordförande Anders Brolin (S) föredrar majoritetens budgetförslag.
Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar Allians för Tranemos budgetförslag.
Anders Brolin (S), Lennart Haglund (C), Caroline Bergmann (Mp), Gunilla Blomgren (L) och
Rosé Torkelsson (S) deltar i debatt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på Allians för Tranemos följande ändringar och
tillägg till budgetförslaget:
-

Två nya indikatorer tillförs för bättre uppföljning av arbetet för de prioriterade
målen. (a. Läskunnighet efter årskurs 1 utifrån den uppföljning som görs av läsa-skrivaräknagarantin, b. Antal nya bostäder som kan uppföras på den tomtmark kommunen säljer
under året.)

-

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra uppdrag 1 till 4 och redovisa till
kommunstyrelsen.
(1. Förvaltningen får i uppdrag att till uppföljning av tertial 1 redovisa hur ovanstående
indikatorer ska formuleras i detalj samt i möjligaste mån ta fram jämförelsetal.
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över regler för bidrag till enskilda vägar. Samråd med
vägsamfälligheterna ska ske. Förslag till reviderade regler redovisas till Kommunstyrelsen
senast augusti 2022.
3. Förvaltningen får i uppdrag att inom ram återskapa de resurser som tidigare destinerats till
arbete mot förtagen omfattande bland annat företagslots och näringslivskoordinator
motsvarande en heltidstjänst. Ett aktivt arbete för jobb och företagande är av avgörande
betydelse för att nå våra mål. Redovisas till Kommunstyrelsen i mars 2022.
4. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi i all kommunikation ska utgå
från att sätta den bild av Tranemo kommun som behövs för att nå de satta målen, och lyfta de
fördelar och attraktioner vi vill kommunicera.)

-

Driftbudgeten justeras och riktade satsningar enlig redovisning fastställs med 3
års giltighetstid

-

Investeringsbudgeten ändras enligt redovisning i bilaga ”Allians för Tranemo
budget 2022”
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Föredragning och debatt
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Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar även på;
- Sänka avkastningskravet för Tranemo Bostäder AB från 4,25% till 3,5%.
- Ändra formuleringen i Budget 2022–2024 sid 14 från ”lärandesektionens strukturförslag”
till ”skolgruppens strukturförslag”.

Rosé Torkelsson (S) yrkar på att läskunnighet efter årskurs 1 utifrån den uppföljning som
görs av läsa-skriva-räknagarantin ska läggas i det ordinarie kvalitetsarbetet.
Anders Brolin (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med hans tilläggsyrkande.
Anders Brolin (S) yrkar även bifall till Haglunds (C) förslag om sänkt avkastningskrav för
Tranemo Bostäder AB.

Beslutsgång
Ordförande ställer majoritetens budgetförslag mot Allians för Tranemos yrkande om att
Driftbudgeten justeras och riktade satsningar enlig redovisning fastställs med 3 års
giltighetstid och finner att kommunstyrelsen avslår Allians för Tranemos yrkande.
Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för avslag till Allians för Tranemos yrkande
Nej-röst för bifall till Allians för Tranemos yrkande

Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster för bifall till yrkande mot 6 ja-röster för avslag till yrkande beslutar
kommunstyrelsen enligt Allians för Tranemos yrkande.
Omröstning 1 Budget 2022-2024
Ja-röst
Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Lena Eksberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)
Jonas Blank (V)
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X
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Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa ett
positivt driftresultat 2021 som hämtar hem för underskott 2020 samt säkerställer att inga
nya tas med till 2022.

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Ulf Nyberg (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Anna Letth (SD)

X

Anders Brolin (S)
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X

Beslutsgång
Ordförande ställer majoritetens budgetförslag mot Allians för Tranemos yrkande om att
Investeringsbudgeten ändras enligt redovisning och finner att kommunstyrelsen avslår
Allians för Tranemos yrkande.
Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för avslag till Allians för Tranemos yrkande
Nej-röst för bifall till Allians för Tranemos yrkande

Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster för bifall till yrkande mot 6 ja-röster för avslag till yrkandet beslutar
kommunstyrelsen enligt Allians för Tranemos yrkande.
Omröstning 2 Budget 2022-2024
Ja-röst
Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Lena Eksberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

Nej-röst

X

Jonas Blank (V)

X

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X
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Ulf Nyberg (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Anna Letth (SD)

X

Anders Brolin (S)

X

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande om att
sänka avkastningskravet för Tranemo Bostäder AB till 3,5%.
Yrkandet bifalles.

Beslutsgång
Ordförande Anders Brolin (S) frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans
yrkande om att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa ett positivt driftresultat 2021
som hämtar hem för underskott 2020 samt säkerställer att inga nya tas med till 2022.
Yrkandet bifalles.

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos yrkande om två nya indikatorer med bifall mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för avslag till Allians för Tranemos yrkande
Nej-röst för bifall till Allians för Tranemos yrkande

Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster för bifall till yrkande mot 6 ja-röster avslag till yrkandet beslutar
kommunstyrelsen enligt Allians för Tranemos yrkande.
Omröstning 3 Budget 2022-2024
Ja-röst
Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Lena Eksberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

Ordförandes sign

Nej-röst

avstår

X

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Beslutsgång

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
X

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Ulf Nyberg (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Anna Letth (SD)

X

Anders Brolin (S)

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Jonas Blank (V)

X

Beslutsgång
Ordförande ställer Allians för Tranemos yrkande om att förvaltningen får i uppdrag att
genomföra uppdrag 1–4 med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för avslag till Allians för Tranemos yrkande
Nej-röst för bifall till Allians för Tranemos yrkande

Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster för bifall till yrkande mot 6 ja-röster avslag till yrkandet beslutar
kommunstyrelsen enligt Allians för Tranemos yrkande.
Omröstning 4 Budget 2022-2024
Ja-röst
Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Lena Eksberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

Nej-röst

X

Jonas Blank (V)

X

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Ordförandes sign

avstår

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Cecilia Valbrant (C)

X

Ulf Nyberg (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Anna Letth (SD)

X
X

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande om att
ändra formuleringen i ”Budget 2022–2024” på sid. 14 från ”lärandesektionens
strukturförslag” till ”skolgruppens strukturförslag”.
Yrkandet bifalles.

Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Samtliga funktioner
TFAB
TUAB
TranemoBostäder AB
Författningssamling
Gislaveds kommun
SÄRF

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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Sekr sign
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Anders Brolin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 238 Samarbete med Skolverket om riktade insatser för nyanländas
lärande KS/2020:587
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
Tranemo kommun gick med i Skolverkets satsning nyanländas Lärande januari 2021. Då
undertecknades ÖK1 för insatser som bestod av nulägesanalys och åtgärdsplan under janjun. Åtgärdsplanen gick upp för beslut hos Skolverket i juni och samtliga insatser
godkändes. Därmed undertecknas nu en ÖK2 för genomförande av alla insatser aug 2021dec 2023. Se bilagor, Överenskommelse, Beslut om insatser och Utbetalningsplan. Insatsernas
totala kostnader uppgår till ca 5.7 mnkr och finansieras helt av Skolverket. Detta är en
underhandsinformation och delredovisningar kommer ske under projektets gång. Projektet
kommer slutredovisas i början av 2024.

Ekonomisk påverkan
Projektet är helfinansierat av Skolverket. Det vi bistår med är arbetstid men det är inom
befintliga anställningar.

Barnkonventionen
Projektet är tänkt att stärka elevernas måluppfyllelse. Insatserna ska bidra till att nå det
nationella jämställdhetspolitiska målet där ett delmål är jämställd utbildning.

Beslutsunderlag
LU §62, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-09-21
Bilaga Överenskommelse
Bilaga Beslut
Bilaga Utbetalningsplan

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 239 Motion om utvärdera resursfördelningsmodell KS/2020:608
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

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

Beslutsmotivering
Resursfördelningsmodellen följs upp årligen inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet. Tranemo kommun har även haft tillsyn av Skolinspektionen. 2019 i den nya
modellen och inte fått kritik. Modellen uppfyller skollagens krav.

Sammanfattning av ärendet
Lärandesektionen befinner sig i ett stort ekonomiskt omställningsarbete. Länghemskolan
som nämns i motionen blev föremål för att göra insatser i omställningsarbetet lite tidigare än
de andra enheterna då de inte hade en budget i balans 2020. Det stora ekonomiska
omställningsarbetet för hela Lärandesektionen har pågått framförallt under hela 2021 och
fortsätter in i 2022. Problemet idag är inte modellen utan bristen av tillräcklig ekonomi att
föra in i modellen. Grundskola F-6 har som exempel dragit ner kostnaden per elev från 2020:
92 273 kr per elev till 2021: 82 026 kr per elev. Detta kan jämföras mot genomsnittet i
Sjuhärad 2021: 89 026 kr per elev. Högst i Sjuhärad ligger Svenljunga med 2021: 103 020 kr
per elev. Lägst i Sjuhärad 2021 ligger Tranemo med sina 82 026 kr per elev.
Sammanfattningsvis är inte modellen problemet utan omställningen.

Ärendet
Stephan Bergman har 201117 lämnat en motion angående resursfördelningsmodellen inom
lärandesektionen. Karin Reboli var också med på motionen men har lämnat sina uppdrag.
Förslagsställaren anser att den ekonomiskt svåra situation som var på Länghemskolan 2020
är kopplad till den nya resursfördelningsmodellen som infördes inom Lärandesektionens
verksamheter 2018. Motionären föreslår därmed att denna resursfördelningsmodell ska
utvärderas avseende resultat och kvalité.
Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 210915 för att ge motionären tillfälle att
utveckla sitt förslag. Motionären hade inga tillägg.
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•

Lärandesektionen har arbetat mycket med budget de senaste åren. 2018 engagerades
Ensolution och en ny resursfördelningsmodell togs fram. 2019 genomfördes en
genomlysning av hela Lärandesektionen avseende resurser av KPMG. 2019 utvecklades
också samarbetet med Stratsys med införandet av ett resursfördelningsverktyg i Stratsys.
Idag fördelar vi resurser mer likvärdigt då vi har en mer renodlad verksamhetsfördelad
budget mot en tidigare delvis områdesbaserad budget. Problemet som uppstått parallellt
med införandet är att resurstilldelningen framförallt i grundskolan minskat. Ett mått som
används som nu används som jämförelsetal är nettokostnadsavvikelse. Vilket Tranemo
kommun har som mål att minska. Som exempel, i grundskolan 2020 var
nettokostnadsavvikelsen 9 mnkr varav 8 mnkr av dessa är skolskjuts. Inför den stora
omställning Lärandesektionen genomför i grundskolan 2021 ligger då den faktiska
resurstilldelningen ut till verksamheten troligtvis under referenskostnaden. Förskolan och
gymnasieskolan har likaså också stora nettokostnadsavvikelser. Arbetet med att sänka
kostnaderna pågår men befintlig organisation och struktur sätter begränsningarna.
Sammantaget medför detta omställningsarbete att Lärandesektionen under året fått
genomföra stora personalneddragningar. Rektorerna har därför fått jobba prioriterat med att
sänka sina kostnader och upplever därmed sin budget som oförutsägbar. Det har blivit stora
omställningar över åren och budgeten har kommit sent vilket ger en känsla av osäkerhet.
Arbetet med budgetprocessen 2022 har gjorts om och nu ligger processen tidigare och
genomförs noggrannare. Skall vi i framtiden få trygga rektorer som är säkra i sitt
budgetarbete och har kontroll på sin ekonomi krävs en större förutsägbarhet avseende
ekonomi och resurstilldelning. Detta saknas idag. Sammantaget får ändock sägas att samtliga
rektorer har ett helt annat fokus, en större detaljkunskap och grepp om sin budget än
tidigare. Osäkerheten nu bygger på den sammantaget minskade resurstilldelningen. Vi har
även haft en Skolinspektion 2019 som även då tittar på hur huvudmannen och förvaltningen
fördelar resurser och ingen kritik har uppkommit i frågan. Det systematiska kvalitetsarbetet
som sker årligen finns ett kapitel om förutsättningar som sätter fokus på dessa frågor.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Då ingen förändringen föreslås kan inte någon påverkan beskrivas.

Beslutsunderlag
LU §60, 2021-10-21
Tjänsteskrivelsen 2021-09-15
Motion om resursfördelning ht 2020
KF §122 inkomna motioner och medborgarförslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Beslutet skickas till
Stephan Bergman (M)
Lärandesektionen
Stratsys

Slutinstans
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Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 240 Tranemo kommuns klimatlöften 2022 KS/2021:371
Kommunstyrelsens beslut
•

Avger klimatlöften 1, 7, 11, 12, 13, och 16.

Ärendet
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Tranemo kommun har skrivit under målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. 2020 introducerades Klimatlöften som består av 20 konkreta åtgärder
där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Dessa
20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat
på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Även i år ges
kommuner i Västra Götaland möjlighet att avge klimatlöften. Årets klimatlöften förklaras
och analyseras i separat bifogad analys.

Ekonomisk påverkan
Förvaltningens förslag på sex klimatlöften för 2022 förväntas hanteras inom ram. Skulle
däremot fler löften väljas till kan ökade kostnader tillkomma.

Barnkonventionen
Ett förändrat klimat drabbar främst våra barn och efterföljande generationer. Det är också
dom som kommer betala det finansiellt högsta priset för en återgång likväl som
klimatanpassningar. Ett kraftfullt klimatarbete är kanske det viktigaste vi kan ge våra barn.
Dessa löften vi ger nu kommer ha en positiv konsekvens för barnen.

Beslutsunderlag
AU §147, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-10-05
Analys av kommunernas klimatlöften 2022
Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande

Föredragning och debatt
Miljöstrateg Thomas Tranefors och sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och
svarar på frågor.
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att lägga till klimatlöfte 3, 9, 10 och 14.

Beslutsgång
Ordförande ställer Haglunds (C) yrkande med bifall mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för avslag till Haglunds yrkande
Nej-röst för bifall till Haglunds yrkande

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag till yrkandet mot 6 nej-röster för bifall till yrkandet beslutar
kommunstyrelsen att avslå Haglunds yrkande.
Omröstning
Ja-röst
Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Lena Eksberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

X

Jonas Blank (V)

X

Nej-röst

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Ulf Nyberg (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Anna Letth (SD)

X

Anders Brolin (S)
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X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Beslutet skickas till
Samhällsektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
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Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 241 Regional avfallsplan 2021-2030 KS/2020:414
•

Antar Regional avfallsplan 2021-2030 att gälla för Tranemo kommun

•

Upphäver nuvarande avfallsplan 2018-2023

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
Boråsregionens åtta medlemskommuner och de kommunala energi- och avfallsbolagen i
regionen har i samverkan arbetat fram en gemensam avfallsplan. Avfallsplanen beskriver
hur kommunerna planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030 med fokus
på cirkulär och hållbar resursanvändning.
Under perioden februari till maj 2021 skickades förslag på avfallsplan ut på remiss och fanns
samtidigt utställd för allmänheten i kommunerna. Svaren på remissen har därefter
analyserats och arbetats in i det slutliga förslaget till avfallsplan.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2021-09-10 att rekommendera medlemskommunerna att anta den gemensamma
avfallsplanen.

Ärendet
Boråsregionens åtta medlemskommuner och de kommunala energi- och avfallsbolagen har i
samverkan arbetat fram en gemensam avfallsplan. Avfallsplanen beskriver hur
kommunerna planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030 med fokus på
cirkulär och hållbar resursanvändning.
Avfallsplanen är lagstyrd och är ett viktigt styrdokument för kommunerna i arbetet med att
förebygga avfall, hantera avfall på ett hållbart sätt, begränsa nedskräpning, öka hållbar
konsumtion och tydliggöra avfallets roll i fysisk planering. Avfallsplanen omfattar många
olika delar av kommunens verksamhet, inte enbart de som direkt arbetar med avfallsfrågan,
utan även plan, bygg, upphandling, kost, förskola, skola, äldreomsorg, fastighet,
lokalförsörjning, gata, park m.fl. berörs av de mål som sätts i avfallsplanen.
Målområden
Projektgruppen identifierade sex olika målområden som ansågs viktiga för Boråsregionen
och kring dessa bildades fokusgrupper. Fokusgrupperna bemannades med tjänstepersoner
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

•

Hushåll med maten

•

Konsumera hållbart

•

Använd de resurser vi har

•

Sortera mera

•

Fimpa skräpet

•

Planera in plats för avfallet

Process
Fokusgruppernas uppdrag var att ta fram förslag på mål, åtgärder och indikatorer i
respektive målområde som sedan bearbetades vidare av projektgruppen. De framtagna
målen är gemensamma för Boråsregionens kommuner och tillsammans når vi målen och
utvärderar planen. Åtgärderna presenteras i avfallsplanen i form av en åtgärdsbank där
kommunerna kan genomföra de åtgärder som är lämpliga i respektive kommun. Under
arbetet med att ta fram en regional avfallsplan har kontinuerlig förankring av arbetet skett.
Under hösten 2020 genomfördes ett omfattande förankringsarbete i respektive kommun för
att få ytterligare inspel på de förslag som tagits fram i fokusgrupperna. Planen skickades
därefter ut i fyra månader till samråd. Medlemskommunerna samanställde sina svar till ett
var, sammanlagt inkom 13 remissvar. Under våren och sommaren har projektgruppen
bearbetat remissvaren och arbetat in förändringar i avfallsplanen. De flesta remissvar var
positiva och krävde enbart små förändringar men några hade gemensamma synpunkter som
innebar större förändringar. Ett sådan förändring innebär en text som klargjorde ansvar för
uppföljning och sammanställning årligen samt att mål 5.2 togs bort. Det ansågs att målet inte
tillförde något då det hade samma åtgärder som mål 5.1 och att indikatorn var för osäker och
godtycklig.
Genomförande av planen
För att avfallsplanen och dess mål ska nås krävs ett strukturerat, effektivt och uthålligt
arbete. Målen är långsiktiga och för att nå resultat krävs därmed ett långsiktigt strategiskt
arbetssätt. För att nå målen i avfallsplanen krävs också olika typer av styrmedel och verktyg.
Det kan vara ekonomiska styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ
karaktär som upphandling, tillsyn och information. Även andra typer av verktyg för att
åstadkomma en förändring är viktiga; teknikutveckling och digitalisering är två exempel. Av
stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan mellan och inom olika delar
av kommunens verksamheter.
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från våra åtta kommuner, totalt 60 tjänstepersoner var aktiva i arbetet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Beslut hos Boråsregionen
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2021-09-10 att rekommendera medlemskommunerna att anta den gemensamma
avfallsplanen.

Vissa mål och åtgärder kan medföra ekonomisk påverkan. En del av åtgärderna kan
genomföras inom ramen för befintlig budget, medan andra kan kräva extra resurser. De mål
och åtgärder som initialt innebär en kostnad kan ofta leda till besparingar på längre sikt i
form av till exempel minskade avfallsmängder, färre nyinköp och ökat återbruk.
Planen är långsiktig och man behöver ha en god planering i genomförandet för att ge
verksamheterna en möjlighet att planera in arbetet i budget och verksamhetsplanering.

Barnkonventionen
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att
förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och
klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Att arbeta för en hållbarare miljö
och ökad cirkularitet bör ses som mycket positivt ur ett barnperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §149, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-09-22
Boråsregionen Gemensam avfallsplan 2021–2030
Protokollsutdrag Boråsregionen § 55 210910 Gemensam avfallsplan

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Boråsregionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk påverkan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 242 Uppdrag - uppdatera Regler för Försköningsmedel med krav på
att föreningar inhämtar förslag från samhälls- /byinvånarna inför
ansökan KS/2021:125
•

Antar uppdaterade regler för försköningsmedel.

•

Ändra benämningen från ”tätortsmiljö” till ”samhällsmiljö” i reglerna.

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

Ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag att uppdatera reglerna för försköningsmedel utifrån Utredning
av att införa Medborgarbudget i Tranemo Kommun KS/2020:321.
Punkt 12 i regelverket är tillagd ”Krav på att sökande förening inhämtar förslag från
samhälls-/byinvånarna inför ansökan samt redovisar i ansökan hur detta har genomförts.”
Det nya regelverket kommuniceras till föreningarna via mail och muntligen vid bygderådet i
oktober månad.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Barnkonventionen
Ingen påverkan

Beslutsunderlag
AU §153, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-09-24
Regler för försköningsmedel för tätortsmiljöer

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ändra benämningen från ”tätortsmiljö” till
”samhällsmiljö” i reglerna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande.
Yrkandet bifalles.

Beslutet skickas till

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Samhällssektionen
Caroline Bergman (Mp)
Stratsys

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Regler för försköningsmedel av tätortsmiljöer 2021

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 243 Medborgarförslag om våtmarksrening KS/2020:643
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarad

Beslutsmotivering
Vid upprustning, ny- eller ombyggnad av reningsverken beaktas möjligheten till att använda
våtmarker som efterrening.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget ”Våtmarksrening- ett projekt med många fördelar” har inkommit till
kommunen. Förslagsställaren föreslår att kommunen utreder möjligheten att anlägga
våtmarker vid kommunens reningsverk för efterrening av avloppsvatten och som
kompletteras med promenadstråk för tätortsnära natur och hälsofrämjande samt
kunskapshöjande upplevelser.
Vid två av kommunens sju avloppsreningsverk används dammar som efterreningssteg. Vaenheten har positiva erfarenheter av dammars goda reningskapacitet av näringsämnen,
syreförbrukande ämnen samt öka djurlivet och naturupplevelser. Vid upprustning, ny- eller
ombyggnad av reningsverken beaktas alltid möjligheten till att använda våtmarker som
efterrening.

Ärendet
Björn-Åke Andersson har 2020-12-10 lämnat ett medborgarförslag om att utreda möjligheten
att anlägga våtmarker vid kommunens reningsverk för efterrening av avloppsvatten.
Förslagsställaren anser att det borde finnas fina möjligheter till att skapa både funktionella
och publika lösningar i anslutning till de kommunala reningsverken i bland annat Tranemo
och Länghem.
Genom att efterrena avloppsvatten i en våtmark kan man avskilja näringsämnen, bryta ner
organiskt material och andra ämnen som läkemedelsrester. Att iordningställda våtmarken
fungerar inte enbart som ett kompletterande steg till det ordinarie reningsverket. Den kan
även kompletteras med promenadstråk för tätortsnära natur och hälsofrämjande samt
kunskapshöjande upplevelser.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

Björn-Åke Andersson föreslår att Tranemo kommun utreder möjligheten att skapa ett system
av dammar för efterrening av avloppsvattnet från de kommunala reningsverken.

För närvarande utnyttjas dammar som efterpoler steg vid två av kommuns mindre
reningsverk. Det renade avloppsvattnet från Dalstorp leds till en mindre damm innan
vattnet når Jälmån. I Grimsås släpps det renade avloppsvattnet i en större damm innan det
slutligen når Fiåsabäcken. Va-enheten har positiva erfarenheter av dammars goda
reningskapacitet genom flerårig provtagning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen
på inkommande avloppsvatten, utgående vatten från reningsverket och provtagning vid
utloppet av dammen i Grimsås. Vid pågående planering inför upprustning av Grimsås
reningsverk ingår även att öka tillgängligheten av dammen för boende och djurlivet samt
bevara och på sikt öka dammens reningsförmåga.
De sju reningsverken i Tranemo kommun som för närvarande är i drift är byggda under
1970-talet och har stort behov av upprustning, utbyggnad eller nybyggnation. Vid
upprustning, ny- eller ombyggnad av reningsverken beaktas alltid möjligheten till att nyttja
våtmarksrening. Förutsättningarna vid det enskilda reningsverket med omgivning,
reningskrav, recipientens känslighet med mera varierar.

Ekonomisk påverkan
Svar på besvarad motion påverkar inte ekonomin. Anläggandet av en platsspecifik våtmark
kan ha varierande påverkan på ekonomin.

Barnkonventionen
Utredning om möjlighet till att skapa våtmarker för efterpolering vid de kommunala
reningsverken bedöms inte påverkar barns hälsa eller miljö negativt.

Beslutsunderlag
AU §142, 2021-10-07
Tjänsteskrivelsen Svar på Medborgarförslag om våtmarksrening
Medborgarförslag Våtmarksrening- ett projekt med många fördelar

Beslutet skickas till
Björn-Åke Andersson
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Va-enheten var i kontakt med Björn-Åke Andersson 2021-08-18 för att ge honom tillfälle att
utveckla sitt förslag. I förslag anger han att det borde finnas möjlighet till att skapa både
funktionella och publika lösningar till bland annat Tranemo och Länghem. Angivna orter
kan ses som exempel.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Ordförandes sign

Justerares sign
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Kommunfullmäktige

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 244 Medborgarförslag om Skolgatan i Uddebo KS/2020:628

•

Medborgarförslaget punkt 1 som avser översyn av hastighet anses besvarad

•

Antar medborgarförslaget punkt 2 som avser att anlägga en mötesficka antas

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

Beslutsmotivering
Punkt 1 avseende hastighetsskyltning i förslaget anses besvarad då en hastighetsöversyn är
genomförd och beslut är taget att sänka hastigheten inom tätort från 50 kilometer per timme
(km/h) till 40 km/h.
Punkt 2 antas då åtgärden är av mindre karaktär och ryms inom befintlig driftbudget.
Åtgärden gör trafikmiljön säkrare både för vuxna och barn.

Sammanfattning av ärendet
Karin Rehnström som skrivit förslaget vill att trafiksäkerheten på Skolgatan i Uddebo ska bli
bättre. Gatan är smal och det är mycket biltrafik såväl som gångare och cyklister som rör sig
på gatan. Två bilar kan inte mötas utan någon måste då backa. Hastigheten upplevs oftast
som hög.

Ärendet
Förvaltningen har 2021-09-20 gått igenom förslaget tillsammans med Karin Rehnström och
kommit fram till att bredda en del av gatan är relativt enkelt att genomföra och ryms inom
befintlig driftbudget. I och med att beslut är taget att hastigheten i kommunens tätorter ska
sänkas från 50 km/h till 40 km/h kommer skyltningen att ses över.

Ekonomisk påverkan
Beräknad kostnad för åtgärden understiger 10 000 kr och ryms inom befintlig driftbudget.

Barnkonventionen
Åtgärden anses påverka positivt på barnens miljö utanför förskolan.

Beslutsunderlag
AU §150, 2021-10-21
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Tjänsteskrivelse 2021-09-22
Medborgarförslag om Skolgatan i Uddebo 2020-12-02

Beslutet skickas till

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Samhällssektionen
Förslagsställaren Karin Rehnström
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 245 Uppdrag - Riktlinjer för laddinfrastruktur KS/2018:45
•

Avslutar uppdraget KS/2019-05-27 § 107, om regler för användandet av laddstolpar.

•

Avslutar uppdraget KS 2019-05-27 § 107 att ta fram en tids- och finansieringsplan av
genomförandet för laddstolpar.

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
Uppdragen är inte längre aktuella. Dessa har hanterats inom förvaltningen. Uppdragen kan
därför avslutas.

Ärendet
Laddstolpar finns utplacerade och är i drift. Betalsystem för arbetsplatsladdare samt publika
laddare finns på plats. Arbetet med den fortsatta laddinfrastrukturen pågår och utgår från
att vi ska bygga stolpar för i första hand våra verksamheter, i andra hand för personal och i
tredje hand publika stolpar.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Berörs ej

Beslutsunderlag
AU §151, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-09-24
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-27, §107

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Stratsys

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 246 Uppdrag - ta fram underlag med kostnader på enklare gång- och
cykelbro KS/2021:337
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Noterar informationen

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

Beslutsmotivering
Förvaltningen informerar om hur arbetet fortlöper i framtagande av underlag för kostnader
för en ny gång- och cykelvägsbro i Uddebo

Ärendet
Kommunfullmäktige gav 2021-05-10 förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag med
kostnader för en enklare gång- och cykelbro i Uddebo.
I augusti 2021 började förvaltningen med efterforskningar rörande att få fram en bedömning
på att återanvända befintliga stensatta landfästen. I diskussioner med olika sakkunniga på
brobyggnation har denna efterforskning mynnat ut i ett behov av att först utreda befintliga
landfästen, markförhållanden runt området samt vattennivåer i ån. Förvaltningen tog i
september 2021 kontakt med konsultfirman Sigma Civil AB, som är kommunens
upphandlade teknikkonsult - väg och vatten, för ett uppstartsmöte. Tid för uppstartsmöte är
ännu inte inbokat.
Utredningen av fästen, mark och vattennivåer kommer vara avgörande för hur lång bro som
kommer behövas. Det vi vet är att bron inte kan vara kortare än 35 meter.

Ekonomisk påverkan
Utredningskostnader vet vi ännu inte, men under förutsättning att befintliga landfästen går
att återanvända beräknas kostnaderna rymmas inom avsatt budget.

Barnkonventionen
Inte aktuell i denna information

Beslutsunderlag
AU §152, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-09-21
KF 2021-05-10, §90
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Föredragning och debatt
Tf. verksamhetschef Henrik Johansson och sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet
och svarar på frågor.

Beslutet skickas till

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 247 Uppdrag - ökat byggande av trygghetsboende/seniorboende i vår
kommun KS/2018:80
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslutar uppdraget 2018-06-11 § 61 om ökat byggande av
trygghetsboende/seniorboende.

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

Ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2018-06-11 § 61 att se över hur
byggandet av trygghetsboende/seniorboende i vår kommun kan öka.
Förvaltningen ser att denna fråga redan är hanterad i investeringsbudgeten samt i det nya
bostadsförsörjningsprogrammet KS/2020:515. Därmed önskar förvaltningen att avsluta detta
uppdrag.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan då det behandlas i annat ärende.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.

Beslutsunderlag
AU §154, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse om uppdrag ökat byggande av trygghetsboende/seniorboende i vår
kommun

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Omsorgssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 248 Riktlinjer för visselblåsning KS/2021:525
Kommunstyrelsens beslut
Antar riktlinjer för visselblåsning

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
1 december 2021 kommer EU:s visselblåsardirektiv att bli svensk lag. Den 1 juni 2022 är
offentliga arbetsgivare i Tranemo kommuns storlek skyldiga att ha en visselblåsarfunktion
på plats.

Ärendet
Budgetutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-02-25 att införa ett system för
visselblåsning som ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter när
kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga
att använda. Ett system är upphandlat och implementerat i organisationen.
Den nya lagen om visselblåsare som träder i kraft 1 december 2021 innehåller ökat skydd för
anmälaren eftersom anmälarens uppgifter i den nya lagstiftningen skyddas av sekretess.
Riktlinjerna innehåller bestämmelser och information om hanteringen av
visselblåsarärenden för att säkerställa att aktuella lagkrav uppfylls och att synliggöra
intentionen med att ha ett visselblåsarsystem.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan förutom kostnaden för den externa tjänsten som
används för visselblåsning.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §146, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-10-01
Riktlinjer för visselblåsning

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen
Författningssamlingen
Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer för visselblåsning

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 249 Julklapp till alla anställda på Tranemo kommun 2021
KS/2021:542
•

Ger alla kommunanställda en julklapp på 550 kr, som kan användas för lokal handel i
Tranemo kommun under november och december 2021 samt 200 kr att disponera för
sektionscheferna per anställd kopplat till julfirande.

•

Kostnaden för julklapp ska belasta Coronakontot.

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

Ärendet
Tranemo kommun vill ge kommunen alla anställda en julklapp på 550 kr var som kan
användas för lokal handel i Tranemo kommun under november och december 2021 samt
200kr för sektionscheferna att disponera per anställd kopplat till julfirandet.

Ekonomisk påverkan
Det finns cirka 0,8 mnkr av kommunstyrelsens oförutsedda medel som ännu inte är nyttjade
som kan användas för julklapp till kommunens anställda.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-14
AU 1§157, 2021-10-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att pengarna för julklapp ska likt tidigare belasta
Coronakontot.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans förslag. Yrkandet
bifalles.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner och funktioner
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 250 Stiftelser, fonder 2020 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond
KS/2021:453
•

Godkänner årssammandrag för Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och
understödsstiftelser samt årsredovisningar för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons
fond, Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons
fond och Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation som ingår i
samförvaltningen.

•

Beviljar styrelserna för ovanstående stiftelser ansvarsfrihet.

Jäv
Ordförande Anders Brolin (S), vice ordförande Lennart Haglund (C) och 2e vice ordförande
Eva-Karin Haglund (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.
Göran Björk (S), Bo Haarala (S) och Christoffer Andersson (C) ersätter.

Ärendet
Årsredovisningarna för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond, Stiftelsen Tranemo
Sjukhjälps- och understödsfond, Stiftelsen Edit Anderssons fond och Stiftelsen Uddebo och
Tranemo Ungdomsdonation har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot
godkännande samt ansvarsfrihet har framförts.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Barnkonventionen
Ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §140, 2021-09-23
Revisionsberättelse Stiftelsen Edit Anderssons fond 2020
Revisionsberättelse Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 2020
Revisionsberättelse Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond 2020
Revisionsberättelse Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 2020
Uttalande Tranemo Samförvaltade Sjukhjälps- och Understödsfondsstiftelser
Årsredovisning 2020 Edit Anderssons fond
Årsredovisning 2020 Fritz och Ellen Claessons fond
Årsredovisning 2020 Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Årsredovisning 2020 Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
Årssammandrag 2020
Årssammandrag 2020 bilagor

Beslutet skickas till

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Servicesektionen
Medborgarservice och processtöd
Ekonomifunktionen

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 251 Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation årsredovisning
2020 KS/2021:460
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänner årsredovisning 2020 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation
samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 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
Föreligger årsredovisning för 2020 inklusive revisionsberättelse för Stiftelsen Frans Amandus
Nordqvists donation.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §141, 2021-09-23
Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation
2021-08-24
Årsredovisning och revisionsberättelse

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
KF

Status
Kommunfullmäktige
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 252 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2021:27
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.

Beslutsmotivering
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande
paragraf beskriver vad som gäller:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §
Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor.
Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning
som har inkommit sedan förra sammanträdet. Två gånger om året (vårtermin respektive
hösttermin) redovisas en utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden
som inkommit. I tabellen nedan redovisas de fem anmälningar som inkommit sedan förra
utskottsmötet.
Tabell 1. Anmälda kränkningar 2021-09-16—2021-10-13
Skolform
förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

Utsatt
barn/elev
pojke
flicka

Inblandade
5
3

8

Ordförandes sign

barn/elev
personal
annan
vuxen

8

Typ av
kränkning
fysisk
psykisk
muntlig

7
5
4

Diskrimineringsgrund
nej
ja

7
1

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-11-15
vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-09-16—2021-10-13
1

1
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Diskrimineringsgrund (antal fall)
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan

Barnkonventionen
Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är reglerat i
såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av
kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete,
sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn och elever i
verksamheten.

Beslutsunderlag
LU §64, 2021-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-10-13

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 253 Rapport enligt Lex Sarah KS/2021:325
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen är mottagen och ärendet avslutas.

Beslutsmotivering
Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta några
ytterligare åtgärder.
IVO har bedömt att huvudmannen har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla ett
allvarligt missförhållande.

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande på ett vård- och
omsorgsboende.
Anmälan handlar om brukare som i sitt egna boende blivit utsatt för fysiskt övergrepp där
personal tagit hårdhänt/ ovarsamt i brukare. Brukare har blivit utsätta för brister i
förhållningssätt, bemötande, empati och nedvärderande attityd av personal.

Ekonomisk påverkan
Ekonomisk påverkan för arbetsgivaren

Barnkonventionen
Ingen påverkan.

Beslutsunderlag
OU §2021-10-20
Tjänsteskrivelse 2021-10-01

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 254 Rapport enligt Lex Sarah KS/2021:308
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen är mottagen och ärendet avslutas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några
ytterligare åtgärder.
IVO har bedömt att huvudmannen har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla ett
allvarligt missförhållande.

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande vid ett vård- och
omsorgsboende.
Brukare som i sin egen bostad på vård- och omsorgsboendet blir utsatt av fysiskt övergrepp i
form av hårdhänthet, blir bemötta av irritation, hård ton vid samtal av en personal. De
känner sig ”överkörda” av denna personal och att hen inte lyssnar på dem. Brukare uppger
oro och otrygghet och vågar inte be om tex extra hjälp utöver de insatser som ska utföras.

Ekonomisk påverkan
Ekonomisk påverkan för arbetsgivaren

Barnkonventionen
Ingen påverkan.

Beslutsunderlag
OU §101, 2021-10-20
Tjänsteskrivelse 2021-10-01

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign
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Beslutsmotivering
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§ 255 Ej verkställda beslut kvartal 2 2021 KS/2021:18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
har lämnats för andra kvartalet år 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.

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

Ärendet
Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och
individrapport över ej verkställda beslut under andra kvartalet år 2021 till Inspektionen för
vård och omsorg.
Enligt rapporten finns ett beslut inom äldreomsorg enligt SoL som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum.

Beslutsunderlag
OU §100, 2021-10-20
Tjänsteskrivelse 2021-11-16021-10-01
Ej verkställda beslut år 2021 kvartal 2

Beslutet skickas till
Myndighetsfunktionen
Revisorerna

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 256 Initiativärende om sparkrav i skolan - C och M KS/2021:585
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar initiativärendet.

Ärendet
Centerpartiets och Moderaternas fullmäktigegrupper har inkommit med ett initiativärende
som lyder;
Situationen i skolan är alarmerande med ett hårt tryck på sektionen i sin helhet att uppnå det
ekonomiska mål som ålagts. Men vi ser och hör från lärare om en otillfredsställande
arbetsmiljö, som förutom stress skapar sämre måluppfyllelse för eleverna. Samtidigt pågår
en tvärpolitisk skolutredning för att utreda hur skolan långsiktigt ska arbeta enligt våra mål.
Vi upplever att skolan nu måste får arbetsro tills utredningen är klar och att den ekonomiska
situationen är klarlagd.
Därför föreslår vi: -att vi omedelbart pausar de sparkrav som ålagts sektionen.

Beslutsunderlag
Initiativärende Skolan

Föredragning och debatt
Stephan Bergman (M) föredrar initiativärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer initiativärendet med bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen
avslår ärendet.
Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för avslag till initiativärendet
Nej-röst för bifall till initiativärendet

Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster för bifall till ärendet mot 6 ja-röster för avslag till ärendet beslutar
kommunstyrelsen att bifalla initiativärendet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

51

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-11-15
Omröstning

Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Lena Eksberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

Nej-röst

avstår

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Ja-röst

X

Jonas Blank (V)

X

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Ulf Nyberg (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Anna Letth (SD)

X

Anders Brolin (S)

X

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Samtliga sektioner

Status
Avslutat
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§ 257 Information från förvaltningen KS/2021:48
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information.

Förvaltningens information till kommunstyrelsen
Solbacken
På Solbacken pågår nu det invändiga rivningsarbetet i de gamla byggnaderna.
Arkitekten och förvaltningen arbetar tillsammans med gestaltning och utformning av nya
Solbacken.
Fastighet övrigt
Slutbesiktning av Grimsås skola är planerad till 6:e december, ca två veckor senare än vad
som först planerades pga. leveransproblem i pandemins spår.
Ansökan om rivningslov är inskickad för Björkhagens gamla förskola i Dalstorp.
Arkitekt och förvaltningen arbetar tillsammans med gestaltning och utformning av den nya
förskolan.
Avstämning mot ”grindar”
I ”regler för investeringsprojekt” framgår att de olika faserna i stora investeringsprojekt och i
reinvesteringar av mer komplex natur ska dokumenteras genom kontrollpunkter vid de så
kallade grindarna (G1-G 11).
Mellan varje fas i projektet görs en avstämning mot de uppsatta kriterierna via
rapporteringsmallarna för G1-G11. Rapporteringarna ska sedan presenteras för
kommunstyrelsen.
Bilagt till tjänsteskrivelsen finns:
•

Solbacken - samlingshandling för grindarna 3, 6, 7 och 8

•

Björkhagens förskola - samlingshandling för grindarna 3, 6, 7 och 8

Kommunpoet
De senaste veckorna har det stormats kring kulturprojektet kommunpoet. Till en början
handlade det om att förtydliga finansiering med mera efter att en kolumnist på en av våra
största dagstidningar skrivit en krönika fylld av faktafel. Nu känner vi dock att
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
uppmärksamheten vänts till någon mycket positivt. Från artiklar, radioprogram, mejl och
inlägg på sociala medier till satirnyhetsprogrammet svenska nyheter och ett inslag om några
veckor i litteraturtalkshowen Babel.
Mer om projektet på www.tranemo.se/kommunpoet

Under vecka 43 genomfördes en pridevecka i kommunen för tredje året. Det bjöds på ett
brett program riktat till invånare i alla åldrar.
Flytt av konstverk
I november 2019 inkom ett medborgarförslag om att flytta Bengt Gustafssons konstverk En
association ett liv från Solbacken i Länghem till Centralen. Medborgarförslaget antogs av
Kommunfullmäktige i oktober och har monterats på Centralen.
Renhållning - uppstartat av projekt abonnemangsuppföljning
Hela renhållningens verksamhet är taxefinansierad. Alla som äger en fastighet, oavsett om
man är privatperson eller företag/verksamhet är skyldiga att betala grundavgift och ha ett
renhållningsabonnemang för hushållssopor.
För att kunna rätta till felaktigheter i kundsystemet har renhållningen startat ett projekt för
att tydliggöra vilka kriterier som gäller för våra olika abonnemang och taxor och hur vi
klassificerar byggnader/anläggningar. Detta görs för att skapa en enhetlig bedömning. Det är
en rättvisefråga, då det idag finns många kunder som har helt rätt taxor medan andra saknar
vissa delar och då betalar mindre för samma tjänster, enligt gällande fastställd taxa.
Under november-december kommer företag som berörs av en ändring att informeras och
rätt avgifter kommer att börja gälla från 2022-01-01.
Därefter fortsätter vi med övriga kundkategorier. Vi beräknar att projektet kommer att pågå
under ca 2 år.
Fjärrvärmeverksamheten
Under några månader har fjärrvärmeverksamheten haft problem med den tekniska
utrustningen som styr trycket i nätet. På grund av att befintlig utrustning var gammal fanns
inga reservdelar att tillgå varför det tog längre tid än planerat att lösa problemet. Kunderna
har vi några tillfällen drabbats genom att tillgången till varmvatten stundtals varit dålig.
Sedan den 26 oktober är problemet löst.
Samhällsutveckling
Försäljningen av villatomter rullar på.
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Tranemo Pride

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Den fördjupade översiktsplanen för Länghem planeras komma ut på granskning precis
innan jul.
Arbetet med detaljplanering för Skogarp 1:5 (Tryffelvägen i Dalstorp) återupptas nu. Det
påbörjades för några år sedan men pausades när Limmaredsplanen skulle tas fram.

Föreningen Tillväxt Tranemo kommer börja kommunicera ut vad de gör från december
månad 2021. Föreningen består av representanter från näringslivets huvudkontor utspritt i
kommunen och tjänstepersoner från Tranemo kommun. Tillväxt Tranemo har som ändamål
att förenkla och stärka näringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet.
Föreningen vill bidra till tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare 2035. Tillväxt Tranemo –
ideell förening — Tranemo Kommun
Näringslivet och kommunen har tillsammans tagit fram materialet ”Nu växer vi”
Tranemo Kommun / Näringsliv (sebroschyr.se)
Lärare från Länghemsskolan nominerad till årets lärare
Linda Gregow, lärare på Länghemskolan är en av de nominerade till årets lärare. Motivering
lyder: Linda lägger sitt hjärta och själ i att engagera eleverna, hon är en trygg lärare med
glimten i ögat. Hon engagerar eleverna på ett sätt som skaparglädje och lust att lära.
Skrivartävling 2021 Tranängskolan
Den 10 november gick den femte upplagan av Tranängskolans skrivartävling av stapeln.
Tävlingen går ut på att skriva den bästa texten i sin årskurs och arrangeras av svensklärarna
på skolan. Temat för årets tävling var ”skärmar ”och eleverna fick under ca två timmar
fundera på kloka formuleringar för att forma bästa texten.
Besöksdag på Tranemo gymnasieskola
Den 14 december är det besöksdag på Tranemo gymnasieskola för elever i åk 9 på
Tranängskolan. Besöksdagen går ut på att elever i åk 9 ska få insyn i Tranemo gymnasieskola
och deras program. Varje elev får välja vilka 2 program som hade varit mest intressanta att
besöka, utöver elevernas två val av program kommer de att få besöka ytterligare två
program att besöka under dagen.
Dialog med rektorer
Kommunchef har tillsammans med sektionschef för lärandesektionen haft en dialog med
rektorerna utifrån det brev som skickades till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
den 27 september. Dialogen ägde rum 28 oktober. Dialogen rörde sig kring syftet med brevet
samt om vår styrmodell och om något kopplat till den behöver tydliggöras i förvaltningens
metodstöd. Dialogen berörde även rektorers/chefs ansvar och stödfunktionernas roll.
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Förening tillväxt Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15
Inbjudan till lanseringen av ”Fem skäl att avstå narkotika”

På studiosändningen ges möjlighet att ta del av de fem skälen, kunskapsunderlaget och ett
panelsamtal kring hur materialet kan användas i praktiken.
Tid: 2 december 2021, 14.00-16.00 Plats: Studiosändning via SKR.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk
Målgrupp: Beslutsfattare, forskare, politiker, drog- och brottsförebyggare och andra
yrkesverksamma i kommuner och regioner.
Kostnad: Kostnadsfritt
Frågor: Kontakta Martin Rödholm, martin.rodholm@skr.se eller Erik Leijonmarck,
erik.leijonmarck@gmail.com

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-15
Månadsuppföljning
Solbacken - samlingshandling för grindarna 3, 6, 7 och 8
Björkhagens förskola - samlingshandling för grindarna 3, 6, 7 och 8

Föredragning och debatt
Kommunchef Carita Brovall, Sektionschef Patrik Westerlund och ekonomichef Konrad Fredh
föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Pågående
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Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

56

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

Det finns många skäl att avstå från narkotika. En kort text med fem viktiga skäl har tagits
fram i samproduktion mellan viktiga samhällsaktörer inom narkotikaprevention som deltar i
SKR:s kraftsamling för psykisk hälsa. Syftet är att använda budskapet för
narkotikaprevention och att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker och
allmänhet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 258 Domar till kommunstyrelsen KS/2021:14
Kommunstyrelsens beslut
•

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

Ärendet
Följande domar delges kommunstyrelsen;
-

Dom Förvaltningsrätten Jönköping
Dom 2021-09-23
Mål nr 2778-21

-

Dom Förvaltningsrätten i Jönköping
Dom 2021-09-23
Mål nr 3793-21

-

Dom Borås Tingsrätt
Dom 2021-10-13
Mål nr B184-20

Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

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

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut IFO September
Delegeringsbeslut LSS September
Delegeringsbeslut FN SoL September
Delegeringsbeslut Färdtjänst September
Delegeringsbeslut ÄO September
Delegeringsbeslut IFO Oktober
Delegeringsbeslut LSS Oktober
Delegeringsbeslut FN SoL Oktober
Delegeringsbeslut Färdtjänst Oktober
Delegeringsbeslut ÄO Oktober
BAB-beslut oktober 2021
Delegeringsbeslut Personal okt 2021
Delegationsbeslut KS-UPH 2021-11-04

Status
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 260 Delgivningar TFAB/2021:1, TFAB/2021:13, KS/2021:34,
KS/2021:553, KS/2021:554, 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
Kommunstyrelsen delges följande handlingar;
- TFAB styrelsesammanträde (per capsulam)
- TFAB Strategidokument 2022-2024
- Expediering av protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde
den 30 september 2021 – Uppdragshandling – Närsjukhus Skene
- Uppdragshandling – Närsjukhus Skene
- Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund 20210914
- Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2021-09-28
- KSAU Svenljunga 211004 §174 Förslag på sammanträdestider 2022
- Delårsrapport 2021 Sjuhärads samordningsförbund
- Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-09-17
- Kommunstyrelsen i Falköpings beslut §132-2021 Samverkansavtal med Västkuststiftelsen
och den nationella cykelleden Ätradalsleden
- Svenljunga kommunstyrelsens protokoll 211018 §169 fastställande och förslag på
sammanträdestider 2022
- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2021-10-22
- Skrivelse avseende veto vindkraft
- E-post skrivelse till kommunstyrelsens ordförande angående förskolorna
- Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande angående förskolorna
- Yttrande OU 2021-10-04

Status
Pågående
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

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

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

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll;
- Protokoll LU 2021-10-21
- Protokoll OU 2021-10-20
- Protokoll AU 2021-10-07
- Protokoll AU 2021-10-21
- Protokoll AU 2021-11-04

Status
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 262 Nämndprotokoll ÖFN/2021:5
Kommunstyrelsens beslut
•

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

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll;
- Protokoll ÖFN 2021-10-13

Status
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-11-15

§ 263 Övriga protokoll TFAB/2021:1, TUAB/2021:1
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 74974aa2-b078-4832-85f8-9816c1572e53

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

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande protokoll;
- Protokoll TFAB Samråd 2021-09-16
- Protokoll TFAB Samråd 2021-10-05
- Protokoll TUAB 2021-10-14

Status
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