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§ 264 Personalutrymme Kommunhuset KS/2019:454
•

Samutnyttjar Tranemosalen för både kommunfullmäktige och personalmatsal i
kommunhuset

•

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.

Reservation
Per Simonson (Kd) och Wajdi-Louis Azouri (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under längre tid påtalat arbetsmiljöproblem kopplat till lokalerna i
kommunhuset, och då framförallt i personalmatsalen. För att så effektivt som möjligt kunna
ta tillvara på den lokalyta som finns och samtidigt komma till rätta med problematiken kring
personalutrymmen föreslår förvaltningen ett samutnyttjande av Tranemosalen.

Ärendet
Flera sektioner, verksamheter och funktioner har, på sina arbetsplatsträffar, belyst
arbetsmiljöproblemen som idag finns med befintliga personalutrymmen. Bland annat har följande
brister identifierats:

-

Det finns inte något vilrum.

-

Det finns inte något omklädningsrum eller duschmöjlighet (anställda uppmuntras att
röra sig mer och att cykla/springa till jobbet, dessutom kan kommunanställda köpa
cyklar via löneavdrag)

-

Personalrummets utrymningsväg är nu ut genom ett fönster ovanför arbetsbänken i
köksdelen.

-

Det är för få sittplatser vid matbord för att alla som önskar ska kunna sitta bekvämt
och äta sin lunchmat.

-

Utrymmet som ger möjlighet att tillreda sin mat är underdimensionerat i förhållande
till det antal personer som arbetar i kommunhuset. Det är väldigt trångt trots att
många väljer att inte gå till personalrummet på kafferaster och lunchrast.

-

Det är ett logistiskt problem i det trånga opraktiska köket där de som ska
hämta/lämna sin mat i kylskåpet, de som ska lägga upp sin mat på tallrik, de som

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

4

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
väntar på en ledig mikrovågsugn för att värma sin mat ska samsas med de som efter
måltiden ska diska sina bestick, tallrikar, burkar.
-

Köket är ohygieniskt då det är slitet, trångt, opraktiskt och utrustat med bara ett
kylskåp.

Kommunstyrelsen har tidigare lyft ett förslag om att aulan/biografsalongen i
Medborgarhuset i Tranemo blir sammanträdeslokal för kommunfullmäktige. Därefter kan
Tranemosalen i kommunhuset göras om till personalrum/personalmatsal. Detta förslag
återremitterades dock från Kommunfullmäktige (2021-04-19 §66).
Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ytterligare förslag där kommunfullmäktige kan vara
kvar i nuvarande lokal:
•

Deluppdrag: Personalutrymmen inryms i delar av de utrymmen i kommunhuset
som nu disponeras av gymnasieskolan. Uppdraget innefattar också att se hur
nyttjandet av gymnasieskolans samtliga lokaler kan effektiviseras för att inrymma
alla skolans verksamheter på mindre yta, särskilt då beaktat att gymnasieskolans
programutbud förändrats utan att lokalerna förändrats. Förslaget ska redovisas med
enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan.

o

Behovet av undervisningslokalerna för gymnasiet i postens gamla lokaler utreddes
2019.
Antalet undervisningsgrupper på gymnasiet som helhet är idag 2021 desamma och
det finns inga tomma lokaler som kan användas.
Om postens lokaler inte kan användas kommer det inte finnas lokaler för varken
ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsprogram och inte heller för
vuxenutbildningens vård och omsorgsutbildning (VOX). Detta framgår i rapport till
Lokalstyrgrupp 2019-02-24, ”Aktuella Lokalfrågor Tranemo Gymnasieskola”
Att använda gymnasiets lokaler är ur Forumperspektiv en lösning som tar för stora
kommunikationsytor i anspråk då den delen av fastigheten hänger ihop via en
passage servicesektionens och politikernas korridor. Att nyttja den korridoren,
alternativt gå utomhus till extern entré, är inte optimalt sett till arbetsmiljö.
Lokalen har nyligen totalrenoverats för skolans ändamål och dessa investeringar är
ännu inte avskrivna. Kvarvarande bokfört värde efter renoveringen är 5, 2 miljoner.
Budgetkalkyl och skisser blir därför inte aktuellt.
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Även kommunhusets skyddsombud har vid genomförd skyddsrond påtalat problemen och
det finns idag en begäran om arbetsmiljöåtgärder.

•

Deluppdrag: Personalutrymmen inryms i anslutning till befintliga lokaler i kommunhuset.
Lokalerna renoveras, moderniseras och utökas i erforderlig omfattning. Förslaget ska
redovisas med enkla skisser, budgetkalkyl och tidplan.

o

Befintligt personalutrymme i källarplan är ytmässigt för litet och klarar inte av att
rymma det antalet personer som är aktuellt. Dessutom finns ingen alternativ
godkänd utrymningsväg (sker idag via ett fönster) vilket räddningstjänsten har
påpekat. Huvudorsaken till att vi inte kan bygga ut kommunhuset är att den
byggbara tomtytan inte räcker till. Oavsett åt vilket håll en utbyggnad skulle göras
kommer vi i konflikt med gällande detaljplan. Det skulle bli fråga om att bygga på
prickmark vilket inte är möjligt. Även kostnadsmässigt ställer ett
utbyggnadsalternativ till problem. Kostnaden skulle inte rymmas inom budget. Att
göra skisser, budgetkalkyl och tidsplan för detta alternativ är därför inte aktuellt.
Nuvarande personalutrymme i källarplanet skulle däremot kunna användas för att
uppfylla behovet av omklädningsrum och en del av lokalen skulle kunna fungera
som möteslokal.

•

Deluppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda Tranemosalen ytterligare utifrån
Brandsskyddsmyndighetens yttrande.

o

Utredningen är genomförd och Tranemosalen kan fortsatt fungera som samlingssal
utifrån att vissa mindre åtgärder görs.

•

Deluppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda om andra plan i kommunhuset
(gräddhyllan/forumsalen) kan nyttjas som personalutrymme.

o

Andra plan är inte lämplig ur flera aspekter, bland annat håller inte enskilda
lokalytor måttet för antalet personer. Skall man slå ihop ytorna på våningen blir man
av med kontor och mötesrum vilket bara flyttar lokalproblemen.

Förvaltningen har efter genomförda utredningar kommit fram till att föreslå samutnyttjande
av Tranemosalen. Vid denna lösning kan salen användas både som sammanträdesrum för
Kommunfullmäktige, som lunchrum för personalen, samt som extra mötes/konferensrum
vid behov.
Samutnyttjande är det mest ekonomiskt och lokaleffektiva alternativet.
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Detta sker genom att vid kommunfullmäktiges sammanträden i stor utsträckning utnyttja
personalrummets möblemang, komplettera med anpassat möblemang och möblerar om
salen.
Den tidstypiska interiören i salen kommer att bevaras, samtidigt som lokalen moderniseras
och renoveras.

Facklig samverkan
Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Ärendet kommer att samverkas på kommunsamverkan den 30 november och eventuella
synpunkter behöver omhändertas och åtgärdas inom kommunstyrelsens mandat.

Ekonomisk påverkan
I dag finns 1 500 000 kr avsatta för investering i Tranemosalen. denna summa täcker också
nödvändiga brandskyddsåtgärder men innefattar inte kostnader för renoveringen av
källaren till nya personalutrymmen som omklädningsrum och duschar.

Barnkonventionen
Beslut i detta ärende har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
AU §170, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-10-29
Kommunfullmäktige beslut 2021-04-19 §66
Exempelskiss - samutnyttjande av Tranemosalen 2021-09-03
Rapport till Lokalstyrgrupp, Aktuella Lokalfrågor Tranemo Gymnasieskola 2019-12-04
Tjänsteanteckning efter räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor gällande kommunhuset 2021-10-22

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige
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§ 265 Uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och
cykelnätverket KS/2018:87
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Avslutar uppdrag om utbyggnad av gång- och cykelnätverket

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

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
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-11-27 § 144, ihop med beslut om budget 2018 att ge
förvaltningen i uppdrag att jobba med utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.
Förvaltningen har under 2021 jobbat fram ett nytt cykelprogram, KS/2019:185, där dessa
frågor hanteras. AU föreslog, 2021-05-20 § 87, att cykelprogrammet ska hanteras i
budgetprocessen 2023. Därför föreslår förvaltningen att uppdraget avslutas.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan då frågan tas i annat ärende.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv då frågan tas i annat ärende.

Beslutsunderlag
AU §173, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse om uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och cykelvägnätet
KF § 144 Budget - Uppdrag till förvaltningen

AU § 87 Reviderad cykelplan (KS/2019:185)

Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 266 Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma KS/2021:403

•

Medborgarförslaget antas.

•

Förvaltningen får i uppdrag att tillse att någon förening ansvar för skötsel av
vindskydd.

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 ställer sig positiv till att medborgare ska kunna engagera sig i
utomhusaktiviteter även när väderleken är lite sämre. Ett vindskydd möjliggör att man också
kan utöva sina fritidsintressen under årets samtliga årstider eller för att bara umgås
utomhus. Vindskyddet skyddar mot till exempel regn och vind men ger också svalkande
skugga en solig sommardag.

Ärendet
Christer Wahlsten har 2021-06-17 lämnat ett medborgarförslag om önskemål om uppförande
av ett vindskydd i anslutning till boule och tennisplan i Ölsremma.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-20 för att säkerställa att man
uppfattat medborgarförslaget rätt.

Ekonomisk påverkan
Gymnasieskolans Byggprogram i Tranemo tillverkar vindskyddet och kommunen står
endast för materialkostnader. Uppskattad kostnad 40 000kr
Därtill tillkommer bygglovsansökan om ca 10 000kr
Totalkostnaden bedöms vara ca 50 000kr + moms, vilket ryms inom befintlig budget.

Barnkonventionen
Positiv påverkan då ett vindskydd kan underlätta för aktiviteter utomhus för barn och
ungdomar.

Beslutsunderlag
AU §172, 2021-11-18
Svar på Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma
Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma
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Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att någon
förening ansvar för skötsel av vindskydd.
Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

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

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 267 Medborgarförslag om undersöka lösning på lagring av energi till
fjärrvärmenätet KS/2021:240
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

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

Beslutsmotivering
Fjärrvärmeenheten omvärldsbevakar och håller sig uppdaterade på de
utvecklingsmöjligheter som finns idag eller håller på att tas fram. I denna
omvärldsbevakning har det sedan tidigare framkommit att tekniken som SaltX Technology
använder sig av inte är applicerbar på fjärrvärmenätet eller på glasbruket.

Ärendet
Andreas Bengtsson har 2021-04-09 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska ta
kontakt med företaget SaltX Technology för att utreda om deras teknik kan användas för att
lagra energi från glasbruket till fjärrvärmenätet.
Förslagsställaren anser att mycket energi går till spillo sommartid från exempelvis
glasbruket som man skulle kunna lagra till vintern. Förvaltningen var i kontakt med
Andreas 2021-10-12 för att ge honom tillfälle att utveckla sitt förslag. Andreas hade inget att
tillägga.
Idag används restvärmen från glasbruket till att värma varmvattnet till samtliga kunder i
både Tranemo och Limmared under sommarhalvåret. Resterande del av året kompletterar
restvärmen från glasbruket värmebehovet till fjärrvärmekunderna tillsammans med värmen
från värmeverket.
Fjärrvärmenheten har tittat på företaget SaltX Technologys lösning och kommit fram till att
det inte finns någon teknisk möjlighet att lagra värmen från glasbruket i företagets lösning.
Detta beroende på att SaltX Technology kräver en minsta temperatur på 550 grader Celsius.
Glasbruket är inte i närheten av denna temperatur i de områden där det skulle vara tekniskt
möjligt att koppla in en lagringsenhet. Det är dock fortfarande en intressant lösning som
ingår i den omvärldsanalys som fjärrvärmeenheten regelbundet gör.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.
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Barnkonventionen
Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

AU §171, 2021-11-18
Tjänsteskrivelsen medborgarförslag undersöka lösning på miljövänlig lagring av energi till
fjärrvärmenätet
Medborgarförslag undersöka lösning på miljövänlig lagring av energi till fjärrvärmenätet

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

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 268 Tomtmark eller naturmark? Fastigheten Skogarp 1:169 i Dalstorp
KS/2021:571
Kommunstyrelsens beslut
Fastigheten Skogarp 1:169 ska inte anses vara naturmark utan tomtmark som ska
bebyggas med bostäder i enlighet med gällande detaljplan.

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
Kommunen har genom Svensk Fastighetsförmedling haft fastigheten Skogarp 1:169 i
Dalstorp till försäljning. Enligt gällande detaljplan (f.d. byggnadsplan) är aktuell fastighet
utpekad för bostadsändamål. Avtal om markreservering har tecknats med intressent som nu
vill gå vidare med tecknande om köpekontrakt för uppförande av småhus/egna hem/villa
inom fastigheten. Samhällsutveckling har fått samtal och information från en
sakägare/boende i området som gör gällande att fastigheten Skogsarp 1:169 inte ska utgöra
tomtmark utan är naturmark enligt beslut i BN och KS 1988. Beslutad ändring har dock inte
fått genomslag i aktuell detaljplan och har inte sedan tidigare varit känd för
samhällsutveckling. Om tomten är att anse som naturmark, innebär det bland annat negativ
påverkan på intäkter och satt mål om ökad tillväxt.

Ärendet
Tranemo kommun har under en tid haft fastigheten, Skogsarp 1:169 i Dalstorp till
försäljning. När kommunen genom mark- och exploatering upphandlade Svensk
Fastighetsförmedling för att sköta tomtförsäljningen har flertalet avtal om markreservering
träffats och dessa avtal har sedan konverterats till köpekontrakt, då köpare efter viss
betänketid beslutat sig för att gå vidare med att söka bygglov för att bebygga fastigheten
med småhus/egna hem/villor. Till den aktuella fastigheten, Skogsarp 1:169 i Dalstorp har
Svensk Fastighetsförmedling hittat en intressent från Göteborg som tecknats sig för avtal om
markreservering och önskar nu gå vidare med att köpa tomten (teckna köpekontrakt) för att
bebygga den med småhus/egna hem/villa enligt gällnade detaljplan.
När avtal om reservering tecknats, markerar kommunens mark- och exploateringsansvarig i
systemet att tomten är reserverad och när köpekontrakt tecknas att den är såld. Ett tag efter
att fastigheten, Skogsarp 1:169 markerats som reserverad fick samhällsutveckling ett samtal
från en boende/sakägare i området som informerade om att det finns ett protokoll från BN
och KS 1988 om att aktuell tomt ska vara naturmark och inte tomtmark. Den gällande
byggnadsplanen för området är inte ändrad, fastigheten, Skogsarp 1:169 är i gällande plan
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alltjämt utpekad för bostadsändamål.
Mark- och exploatering har tagit stöd internt för att få fram åberopat protokoll, se bifogad
bilaga och utdrag nedan ur beslut i byggnadsnämnden 1988-06-22.

Om byggnadsplan och avstyckningsplan
Byggnadsplan beslutad i KF 1977-04-25, laga kraft 1977-11-29. Byggnadsplaner gäller idag
som detaljplaner. Äldre byggnadsplaner gäller i dag enligt övergångsbestämmelserna i planoch bygglagen som detaljplan. Detaljplan ersatte stads- och byggnadsplaner i nya PBL som
trädde ikraft 1987. När detaljplan ersatte de tidigare stads- och byggnadsplanerna beslutades
att dessa skulle ha samma rättsstatus som de nyupprättade detaljplanerna. Detaljplaner
gäller tills de ändras eller upphävs, och som detaljplaner räknas alltså även föregångarna
stads- och byggnadsplaner som upprättades innan nuvarande PBL trädde ikraft.
Detaljplanens föregångare, stads- och byggnadsplaner, har alltså genom
övergångsbestämmelser i 17 kap. PBL samma status som detaljplan. Dessa gäller alltså med
samma förutsättningar som de nya planerna.
Tidpunkten för fastigheterna bildande i området är enligt lantmäteriets avstyckningsplan,
1982-12-30.

Ändring av detaljplan
Enligt sammanträdesprotokoll i kommunstyrelsen 1988-04-11, § 116 med Dnr 1988.103
003.315 i samband med Stiftelsen Solgårdsbostäders och Elementhus Syds planerade
byggnation på Murkelvägen, föreslår byggnadsnämnden att detaljplaneändring genomförs
så att en tomt omformas till grönområde. Vid överläggning i KS yrkade Lennart Olsson att
byggnadsnämnden ges i uppdrag att framlägga förslag till detaljplaneändring där ändamålet
ändras från bostadstomt till grönområde på Murkelvägen 12 samt att södra sidan av
Murkelvägen endast bebyggs med fristående enfamiljsvillor.
KS beslutade att uppdra åt byggnadsnämnden att framlägga förslag till detaljplaneändring
där ändamålet ändras från bostadstomt till grönområde på tomten Murkelvägen 12 samt att
södra sidan av Murkelvägen endast bebyggs med fristående enfamiljsvillor. Lars Björkman
anmälde reservation mot beslutet.
Enligt sammanträdesprotokoll – Byggnadsnämnden 1988-06-22, § 117 med Dnr 1987.165
beslutades att i enlighet med skiss 1987-11-07, vilken låg till grund för bygglov, genomföra
detaljplaneändring i området. Denna ska medge 4 st parhus på Murkelvägen 2, 4, 6 och 8
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”Byggnadsnämnden beslutar vidare att i enlighet med skiss 1987-11-07, vilken
ligger till grund för detta bygglov, genomföra detaljplaneändring i området. Denna
skall medge 4 st parhus på Murkelvägen 2, 4, 6 och 8 samt 6 st fristående
enfamiljsvillor på Murkelvägen 1, 3, 5, 7, 9 och 11. Nuvarande tomten Murkelvägen 12
skall ej bibehålla byggrätt utan övergå till naturmark”.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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samt 6 st fristående enfamiljsvillor på Murkelvägen 1, 3, 5, 7, 9 och 11. Nuvarande tomten
Murkelvägen 12 skall ej bibehålla byggrätt utan övergå till naturmark.
Detta beslut har dock aldrig fått genomslag i nu gällande detaljplan.

Om tomten är att anse som naturmark innebär det att kommunen bland annat kommer att
förlora intäkter för tomtförsäljningen, avgifter för VA och skatteintäkter, dvs en direkt
påverkan på satt mål om tillväxt.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §174, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
1. Fastigheten, Skogarp 1:169
2. Detaljplan
3. Avstyckningsplan
4. Sammanträdesprotokoll BN och KS

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund o0ch verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och
svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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Ekonomisk påverkan
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§ 269 Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid KS/2021:227

•

Medborgarförslaget avslås

•

Förvaltningen ska uppmana förslagsställaren och andra vid liknande önskemål om
möjligheten till ansökan om försköningsbidrag.

Beslutsmotivering
Tranemo kommun är inte fastighetsägare där förslagsställaren har önskemål om att
kommunen ställer upp en parkbänk.

Ärendet
Ingemar Rudholm har 2021-04-01 lämnat ett medborgarförslag om önskemål att kommunen
ska sätta upp en parkbänk på Sjögårds lid, Ljungsarp.
Förslagsställaren anser att vägarna i området används frekvent som promenadstråk av
samhällsmedborgarna och att en parkbänk på sträckan är efterfrågad.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-08-12 för att ge honom tillfälle att
utveckla sitt förslag.
Förvaltningens förslag till beslut är att medborgarförslaget avslås då Tranemo kommunen
inte äger marken där förslagsställaren önskar få parkbänken uppställd.
Vidare har förvaltningen informerat förslagsställaren om att det kan finnas en möjlighet att
få en bänk till Sjögårds lid via kommunens försköningsmedel.
I mejl till Ingemar Rudholm, skickad 24 september 2021, anges ”Samhällsföreningen i
Ljungsarp kan söka ett kommunalt bidrag som heter Försköningsmedel för uppförandet av
den önskade parkbänken. Mitt råd är att du lämnar in förslaget till föreningen och sedan får
de skicka in en ansökan. 31 mars är sista datum.”

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Ingen påverkan

Beslutsunderlag
AU §159, 2021-11-04
Svar på Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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2021-10-06
Medborgarförslag 2021-04-01
Foto medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid 2021-04-01
Parkbänk bilaga 2021-08-16

Beslutet skickas till
Förslagsställare Ingemar Rudholm
Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 270 Ansökan om engångsstöd från Tranemoryttarna KS/2018:773
Kommunstyrelsens beslut
Avslår Tranemoryttarnas ansökan från 2018 om engångsstöd på grund av fördyrande
foderkostnader för ridskoleverksamheten.

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
Föreningen arrenderar ut hela ridskoleverksamheten till en privat näringsidkare och får
därmed inga intäkter från den verksamheten. Hästnäringsföretag exkluderas från statliga
medel som riktats för att hantera foderkris 2018.
I samband med ansökan har det framkommit ny information om att Tranemoryttarna har
gått miste om statligt stöd samt andra stöd sedan 2014 på grund av hur arrendeavtalet med
den privata arrendatorn är utformat. Sammantaget ser förvaltningen därför inte att
kommunen kan gå in med ett engångsstöd till föreningen för fördyrande foderkostnader
under rådande omständigheter. Föreningen har fortsatt rätt att söka kommunalt
aktivitetsstöd samt andra bidrag. Förvaltningen föreslår att föreningen ser över
arrendeavtalet för att få tillbaks statliga bidrag och på så sätt öka sina intäkter.

Ärendet
Tranemoryttarna har lämnat in en ansökan om engångsstöd relaterat till foderkrisen på
grund av torkan.
Allmänna utskottet återremitterade ärendet 2019-04-25 och förvaltningen fick i uppdrag att
föra dialog med berörda parter för att hitta en mer långsiktig lösning. Förvaltningen har fört
dialog med föreningen vid flera tillfällen men kan konstatera att det ligger på
Tranemoryttarna att göra de förändringar som krävs för att få tillbaks det statliga stödet och
andra stödmöjligheter för att öka sina intäkter. Sammantaget ser förvaltningen inte att man
kan gå in med ett engångsstöd till föreningen med rådande arrendeavtal mellan förening och
arrendator.
Tranemoryttarna arrenderar hela ryttaranläggningen på Berg av Tranemo kommun.
Föreningen i sin tur har ett avtal med en privat arrendator som ansvarar för
ridskoleverksamheten samt anläggningen. Hästnäringsföretag exkluderas från de statliga
medel som fanns för att hantera foderkrisen 2018.
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•

Enligt ansökan har konsekvenserna av de höjda foderpriserna drabbat föreningens
medlemmar. Det har inneburit höjda ridskoleavgifter. Tidigare har föreningen avgiftsfritt
nyttjat hästar och anläggning för att ordna ponnyridning med Ungdomssektion (så att de
kan genomföra aktiviteter som genererar egna intäkter) och skapat tillgängliga aktiviteter för
medlemmar och medborgare vid ”öppet hus” eller dylikt. Föreningen önskar stöd för att
kunna göra någon form av subventionering till sina medlemmar för att hindra
avgiftshöjningar. Enligt uppgift från arrendatorn är den ökade kostnaden för foder på helår
ca 100 000 kr.
Förvaltningen var 2019 i kontakt med Svenska Ridsportförbundet samt
Riksidrottsförbundets granskningsgrupp om det fanns liknande förhållanden med
arrendatorer där kommuner gett stöd för fördyrade foderkostnader. Dessa instanser kan inte
se att detta har förekommit. Det har framkommit ny information om att den typ av
arrendatoravtal för ridskoleverksamhet som Tranemoryttarna har mer eller mindre
försvunnit sedan RF (Riksidrottsförbundet) 2014 ändrade sina regler. De innebär att man inte
tillåter att föreningar arrenderar ut ridskoleverksamheten helt om föreningen skall erhålla
statligt stöd.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Beslutet kan ha viss påverkan på barns möjligheter att utöva sin sport då avgifterna för
ridskoleverksamheten höjts enligt föreningen. Kommunen stöttat föreningen genom att de
får andra kommunala bidrag som gör att föreningens verksamhet kan leva vidare.

Beslutsunderlag
AU §168, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-10-12
Ansökan om akutbidrag - Tranemoryttarna
AU §95 Ansökan om akutbidrag - Tranemoryttarna

Beslutet skickas till
Samhällssektionen Fritid som skickar beslutet till föreningen.

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 271 Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal samt remiss Färdplan och
länsgemensam strategi för god och nära vård KS/2021:580
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner svar på remiss för Hälso- och sjukvårdsavtal (HoS) samt remiss Färdplan
länsgemensam strategi för god och nära vård

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 har fått möjlighet att vara remissinsats för färdplanen för en
övergripande länsgemensam strategi vars syfte är att bidra till Västra Götalands utveckling
inom hälsa, vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser i Västra Götaland som reglerar samverkan och ansvar för de personer
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
Götalandsregionen. Remissen har skickats ut via VästKom i början av oktober och sista
svarsdag är satt till 31 december 2021.
Tranemo kommun ställer sig bakom avtalet och har lämnat önskemål om förtydligande av
vissa delar.

Ekonomisk påverkan
Remissvaren i sig bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. Vad det slutliga utfallet får
för konsekvenser är svår att överblick eftersom samtliga 49 kommuner och regionen ska
svara. Tranemo kommun föreslår förtydligande av HoS reglering av kommunens respektive
regionens ekonomiska förutsättningar och ansvarsförhållanden.

Barnkonventionen
Remissvaren i sig bedöms inte ha någon negativ påverkan på barnrättsperspektivet.
Tranemo kommun föreslår att förtydligande görs i HoS om att det omfattar alla åldrar och
att barnperspektivet måste framgå.

Beslutsunderlag
OU §118, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-22
Underlag för svar på remiss Hälso- och sjukvårdsavtal, 2021-11-22
Underlag för svar på remiss Färdplan och länsgemensam strategi för god och nära vård
2021-11-22
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Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Boråsregionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Svar på remiss ska skickas digitalt via ifyllnadsformulär
www.vardsamverkan.se/remissfardplan.

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 272 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2022 KS/2021:570
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar delegeringsordning för kommunstyrelsen 2022.

Ärendet
Delegation innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon
annan – det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på dess vägnar. Överföring av
beslutanderätt sker då från nämnd till utskott, ledamot, ersättare eller anställd. Ett beslut
som fattats med stöd av delegation från en nämnd gäller alltså som om nämnden själv fattat
beslutet i fråga.
Att delegera beslutanderätten fyller i huvudsak två syften:
-Att avlasta nämnden från vissa ärenden för att skapa mer utrymme för betydelsefulla och
principiella ärenden.
-Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare.
Delegeringsordning för kommunstyrelsen behöver kontinuerligt att ses över för att förhålla
sig till gällande lagstiftning och för att vara anpassad till verksamheterna. Det som anges
nedan är ändrat, tillagt eller borttaget sedan tidigare gällande version. Det har även gjorts
några mindre justeringar som inte har någon juridisk påverkan, bland annat justering av
namn på ny sektion och nya titlar.
-

7.2.12 Ändrad: Beslut om ersättning till familjehem (gäller inte längre bara
lönebortfall).

-

7.2.1 Ändrad: Justerad i kommentarsfältet.

-

7.6.23 Ny: Beslut om tillfälligt utreseförbud enligt LVU. (Delegerat till utskott).

-

7.7.11 Ny: Rätt att såsom ombud föra nämndens talan i mål och ärenden vi domstol
med rätt att fullfölja eller återkalla ansökan om vård enligt LVM (delegerat till
enhetschef).

-

7.9.10 Ny: Yttrande till allmän domstol i överklagningsärenden (delegeras till den
delegat som överklagat).
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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
2021-12-20
Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

AU §175, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 273 Avveckling av gemensam bemanningsenheten,
Svenljunga/Tranemo PN/2021:42
•

Upplöser samarbetet mellan Tranemo och Svenljunga kommuner angående
tillskaffning av vikarier för att istället hanteras i respektive kommun.

•

Ger kommuncheferna i Tranemo och Svenljunga kommun i uppdrag att ta fram en
genomförandeplan om förändring för bemanningsenheten.

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
Bakgrund

Tranemo och Svenljunga kommuner har sedan 2018 i den gemensamma personalnämnden
organiserat Bemanningsenheten med syfte att centralt arbeta med frågan om ”Heltid som
norm” inom kommunerna. Enheten är även en central funktion för tillsättning av vikarier till
kommunernas verksamheter. I dagsläget samarbetar Bemanningsenheten med
socialförvaltningen och omsorgssektionens verksamheter angående vikarieanskaffning.
Föreslagen förändring

Berörda ledningsfunktioner i respektive kommun har haft diskussioner om alternativa sätt
för hur vikarieanskaffningen skulle kunna ske. Det finns ett mycket gott samarbete mellan
kommunerna i och med den gemensamma HR-funktionen. Däremot ser förvaltningarna i
Svenljunga och Tranemo att hanteringen av vikarieanskaffningen strategiskt sätt skulle
fungera mer effektivt om arbetet sker lokalt i verksamheterna.
Om arbetet med att hantera bemanningen av vikarier, övergripande administration,
utbildningsinsatser med mera istället ska utföras av respektive kommun kommer HRfunktionen fortfarande att vara en naturlig samarbetspart angående både rekryteringsarbetet
och anställningsförfarandet av vikarier.
Arbetet med ”heltidsresan” pågår ändå och behöver oavsett organisering av
bemanningsenheten att involvera fler verksamheter.
Hantering av personalövergång till respektive kommuner ska hanteras på ett bra och
arbetsrättsligt korrekt sätt.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Ekonomisk påverkan
Bemanningsenhetens budget för 2022 är 3,1 miljoner kr. Vid en förändring ska medel
fördelas mellan kommunerna.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Beslutsunderlag
PN §33, 2021-10-12
Tjänsteskrivelse 2021-09-30

Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Svenljunga kommun
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 274 Utvärdering av central krisledning kopplat till Covid-19
KS/2021:533
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner utvärderingen

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

Ärendet
Förvaltningen har genomfört en övergripande utvärdering avseende den centrala
krisledningen kopplat till Covid-19. Syftet med utvärderingen är att genomlysa om
krisledningen har varit effektiv, beslutsunderlag har varit tillräckliga och kommunikationen
på ledningsnivå har varit transparant.
Utvärderingen genomfördes med hjälp av utvärderingsfrågor som skickades ut digitalt via
ett enkätsystem. Enkäten skickades till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden, samt till krisledningsstabens medverkande funktioner. I
utvärderingen finns också en jämförelse med närliggande kommuner i Sjuhärad avseende i
vilken utsträckning en central krisledning och krisledningsnämnd varit aktiverad.
Överlag är bedömningen att kommunen på övergripande nivå hanterat den centrala
krisledningen på ett bra sätt. Kommunikationen och underlag för beslutsfattande har mellan
förvaltning och politik fungerat bra.

Ekonomisk påverkan
Utvärderingen har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Utvärderingen har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §166, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Utvärdering av central krisledning kopplat till Covid-19

Föredragning och debatt
Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 275 Remissvar - Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt
försvar KS/2021:519
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner remissvaret.

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
Syftet med beredskapsplanen för civilt försvar Västra Götaland är att den ska vara inriktande,
vägledande och stödjande för kommunerna i vår planläggning. Den ska även vara ett stöd för
myndigheter med anknytning till länet.
De frågor som ska besvaras är:

•
•
•
•

Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på
vad som behöver förtydligas.
Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag.
Bör något läggas till?
Bör något tas bort?

Ärendet
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i
Västra Götaland, kategori 1 kommuner i länet, Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF,
RSG och RÖS, Migrationsverket, Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst,
Trafikverket Region Väst, Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra militärregionen.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har varit sammanhållande för arbetet. Övriga kommuner i
länet har fått möjlighet att ge sin syn på Plan för civilt för svar för Västra Götaland.
Syfte
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från fredstida
krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.
Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga till ledning och samordning under höjd
beredskap. Planen ska inrikta, vägleda och stödja kommunerna i deras planläggning. Den
ska även vara ett stöd för myndigheter med anknytning till länet.
Mål
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och
uppgifter.
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Nya och utökade mål för det civila försvaret

•
•
•
•
•
•
•

värna civilbefolkningen
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
upprätthålla en nödvändig försörjning
bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att
stärka försvarsviljan
bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar
på samhället i fred
med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande
och humanitära insatser

Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp,
inbegripet krigshandlingar på svenskt territorium. Därutöver behövs även en ökad förmåga
och planering för att kunna hantera den breddade hotbilden från främmande makt som är
aktuell i alla konfliktnivåer.

Ekonomisk påverkan
Remissvaret har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Remissvaret har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §167, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-11-01
Remissvar beredskapsplan för civilt försvar i Västra Götaland
Missiv Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland
Huvuddokument Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland
Bilaga 1 Ledning och samordning Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland
Bilaga 7.1 Befolkningsskydd Skyddsrum Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland
Bilaga 7.2 Befolkningsskydd Utrymning och inkvartering Beredskapsplan för civilt försvar
Västra Götaland
Bilaga 7.3 Befolkningsskydd Räddningstjänst HB Beredskapsplan för civilt försvar Västra
Götaland
Bilaga 13 Utbildningsväsendet och barnomsorg Beredskapsplan för civilt försvar Västra
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Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen om proposition Totalförsvaret 2021–2025 (prop.
2020/21:30), och om nya och utökade mål för det civila försvaret. Dessa innebär i korthet
följande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Götaland
Bilaga 14 Undanförsel och förstöring Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland

Föredragning och debatt
Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Servicesektionen
carolina.sundelin@lansstyrelsen.se (senast 31 december 2021)

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Remissvar beredskapsplan för civilt försvar i Västra Götaland
Kommunstyrelsens beslut

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 276 Återbetalning från Tolkförmedling Väst KS/2021:535
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänner att direktionen upphäver beslut om återbetalning av eget kapital.

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
Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i
handläggningen av ärendet. Göran Björk (S) och Ellinor Liljegren Kalmar (M) ersätter.

Ärendet
Tolkförmedling Väst direktion beslutade på direktionsmötet 26 mars 2021 att återbetalning
av eget kapital skulle ske till förbundets medlemmar. Tranemo kommun förväntade sig en
återbetalning på 8 341,00 kronor.
Direktionen beslutade på direktionsmötet 28 maj 2021 att upphäva tidigare beslut avseende
återbetalning av eget kapital då en omprövning av nyttjanderätten av immateriella tillgångar
gjordes.

Ekonomisk påverkan
Tranemo kommun kommer inte längre få en återbetalning på 8 341,00 kronor.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag
AU §161, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-10-20
Protokoll Tolkförmedling 2021-05-28 § 440 Återbetalning av eget kapital.
KF §165 Årsredovisning 2020, Tolkförmedling Väst (TFV)

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Tolkförmedling Väst
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 277 Införliva Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten
ekonomiskt KS/2021:579
•

Godkänna att integrationsenheten sammanslås i arbetsmarknadsenhetens budget
vilket innebär att samma debiteringsmodell används. Beslutet gäller retroaktivt från
och med 2022-01-01.

•

Godkänner reviderat avtal för samverkansnämnd arbetsmarknad.

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 det praktiska arbetet har integrationsenheten sedan en tid tillbaka varit en del av
arbetsmarknadsenheten verksamhetsområde. Även om etableringsersättningen minskar, det
vill säga att färre individer är berättigade till ersättning, återstår arbete med målgruppen tills
de kan komma ut i antingen egen försörjning eller studier. I dagsläget bedömer enheten att
det uppskattningsvis finns 100 personer som är öppet arbetslösa och utomeuropeiskt födda i
respektive kommun. När arbetsmarknadsenheten slogs ihop innebar det ett förändrat
arbetssätt då språkpraktik lyftes över. Projekt har sökts för att utveckla metoder och idag är
hälften av deltagarna på arbetsmarknadsenheten utrikesfödda. Nuvarande ekonomisk
modell med en differentiering mellan arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten
medför en oförutsägbarhet i planeringen. Det är med denna grund samverkansnämnden
arbetsmarknad den 2 november § 52 har beslutat att från och med 2022-01-01 ha en
gemensam ekonomi och att debiteringsmodellen gäller enligt invånarantal (1 november året
före budgetens fastställande) även gäller för Integrationsenheten.
Beslutet har översänts till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att anta
samma beslut. Beträffande avtalet är det endast stycken avseende den tidigare
debiteringsmodellen för integrationsenheten som är föremål för revidering, se paragraf 4 och
5 i avtalet. Dessa stycken föreslås tas bort i sin helhet.
Efter att omsorgsutskottet beredde ärendet 2021-11-18, §109 har ett reviderat avtal inkommit
från Svenljunga kommun, därav ny tjänsteskrivelse.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen påverkan ekonomiskt.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Tjänsteskrivelse 2021-12-09
OU §109, 2021-11-18
SAMA Tjänsteutlåtande 2021-12-09, 2021-12-09
SAMA Förslag på samverkansnämnds avtal, 2021-12-09

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Svenljunga kommun

Slutinstans
KF

Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 278 Tillsyn av Tranemo kommuns fristående förskolor 2021
KS/2021:237
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Vid den årliga tillsynen har de fristående förskolorna redovisat sin verksamhet, bemanning
och hur lokaler och utemiljö fungerar.
Verksamheterna fungerar generellt sett väl även om det finns områden som behöver
utvecklas.

Ärendet
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av Tranemo kommun, Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen (KS) har rätt att inom ramen för sitt tillsynsansvar företa inspektioner av
huvudmannens lokaler och verksamhet. KS har rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som
behövs för tillsynen. Tillsyn utövas regelmässigt en gång per år och när någon omständighet i det
enskilda fallet ger
(Ur regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, fritidshem
och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun)
Förutom de i riktlinjerna nämnda handlingarna baseras tillsynen även på ett inskickat
underlag som redovisar olika fakta om verksamheten.
Då både Fyrklövern och Skogsduvan anmält ändringar i ägar- och ledningskretsen
omfattade tillsynen även för dessa förskolor ägar- och ledningsprövning, dvs
om utföraren genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som anledning därtill. Tillsynen
har sin utgångspunkt i upprättad kvalitetsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut.
Tillsynsprotokoll upprättas och diarieförs. gäller förverksamheten och i övrigt har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vid tillsyn av dessa verksamheter identifierats det inte några brister, och därmed bedöms de
fristående förskolorna ha den insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten.
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Sammanfattning av ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Utifrån detta finns inte heller skäl att underkänna den befintliga ägar- och ledningskretsens
lämplighet och ekonomisk kompetens.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

De granskade förskolorna erbjuder samtliga en verksamhet med god undervisning, omsorg
och möjlighet till delaktighet för barnen, vilket bedöms uppfylla kraven ur ett
barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
LU §65, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Skogsduvan
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Prästkragen
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Tranbäret
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Fyrklövern

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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Barnkonventionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 279 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 2021-10-14—2021-11-09
Skolform
förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

Utsatt
barn/elev
pojke
flicka

Inblandade
4
1

5
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barn/elev
personal
annan
vuxen

5
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Typ av
kränkning
fysisk
psykisk
muntlig

2
2
2

skriftlig

1
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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
2021-12-20
vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-10-14—2021-11-09
2
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Diskrimineringsgrund (antal fall)
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

1
1

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 §66, 2021-11-18
Tjänsteskrivelse 2021-11-09

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 280 Valärende - Avsägelse från Stefan Larsson (V) för samtliga
uppdrag KS/2021:572
•

Utser Jonas Blank (V) till ny ledamot i budgetutskottet.

•

Utser Stina Kajaso (V) till ny ersättare i lärandeutskottet.

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
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) föreslår att utse Jonas Blank (V) till ny ledamot i budgetutskottet och Stina
Kajaso (V) till ny ersättare i lärandeutskottet.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Kajasos (V) förslag. Förslaget
bifalles.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
HR-funktionen
Hemsidan
Kanslifunktionen

Status
Pågående
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 281 Ändring av starttid för kommunstyrelens sammanträden 2022
KS/2021:479
Kommunstyrelsens beslut
Ändrar starttiden för kommunstyrelsens sammanträden 2022 från 08.00 till 09.00.

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.

Ärende
Ordförande har på allmänna utskottets sammanträde 2021-11-18 §165 föreslagit att ändra
starttiden på kommunstyrelsens sammanträden till kl 09.00.

Beslutet skickas till
Hemsidan
Kanslifunktionen
Ledningsgruppen

Status
Avslutat
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

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

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

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 Jönköpings Tingsrätt
Dom 2021-10-27
Mål nr T 3139-21

-

Beslut Högsta Förvaltningsdomstolen
Dom 2021-10-18
Mål nr 5840-21

-

Dom Kammarrätten i Jönköping
Dom 2021-11-11
Mål nr T 3152-21

-

Dom Kammarrätten i Jönköping
Dom 2021-08-24
Mål nr T 3251-21

Status
Pågående
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§290 Information från förvaltningen
Förslag till beslut
•

Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information.

Förvaltningens information till kommunstyrelsen
Social hållbarhet
I början av december gästades förvaltningsledningen av representant från Borås stad som
berättade om hur de har kraftsamlat kring det övergripande sociala hållbarhetsarbetet i
staden. Borås stad kallar satsningen för "ett socialt hållbart Borås" där utgångspunkten är att
gå från utanförskap, oro och misstro till gemenskap, trygghet och tillit. Med inspiration från
Borås stad är målsättningen att forma en modell/struktur i Tranemo kommun för ett
övergripande socialt hållbarhetsarbete.

HR - Bemanningsenheten
Bemanningsenheten kommer från och med årsskiftet vara organiserat hos respektive
kommun i Tranemo och Svenljunga. Bemanningsenheten har tidigare varit organiserad i den
gemensamma personalnämnden.

Krisberedskap
Länsstyrelsen har haft uppföljning/tillsyn av kommunens krisberedskap. Som en
sammanfattning tycker Länsstyrelsen att kommunen har ett strukturerat och bra
krisberedskapsarbete.

Trygghetsfrämjande arbete
Representanter från samhällssektionen, Trygg och Säker kommun, kommunpoliser och
lokala hyresvärdar har haft möte kring temat ”Bo Tryggt”. Trygghetsfrämjande möten i detta
forum är tänkt att återkomma framåt. Under december introducerades även
grannsamverkan i flerfamiljshus på Solgårdsgatan, en samverkan mellan TSK, Tranemo
Bostäder och kommunpolis.
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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
2021-12-20
Trygghetsenkät 2021

Hälsa på lika villkor 2021
Årets resultat från den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” är nu publicerad.
Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringen över tid.
Enkäten har skickats ut till sammanlagt 24 000 personer i åldrarna 16–84 år. Svarsfrekvensen
uppgick till 44 % och resultatet presenteras på regional nivå. I resultatet kan man se att det
allmänna hälsotillståndet fortsatt går i positiv riktning samtidigt som coronapandemin satt
sina spår, framförallt i de grupper som redan innan pandemins intåg löpte större risk för
ohälsa.
På länken finns hela resultatet samt mer information om den nationella folkhälsoenkäten. Nationella
folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Samhällssektionen
Solbacken
Rivningsentreprenaden pågår och rivning av den fastighet som ska bebyggas med nya
Solbacken beräknas vara färdig till vecka fyra 2022. Arkitekt och referensgrupper arbetar just
nu med funktioner och utformning. Dessutom arbetar alla berörda yrkesgrupper med
kvalitetskraven. Under första kvartalet 2022 beräknas underlagen för bygglovsansökan vara
klara.

Övriga större investeringsprojekt
•

Grimsåsskolan: Slutbesiktningen påbörjades måndag 6 december. På grund av
entreprenörens brister i dokumentation gällande kvalitetskontroll och
brandskyddsåtgärder gavs inget godkännande utan fortsatt slutbesiktning är satt till 21
december. Detta innebär att verksamheten ännu inte kan ta byggnaden i bruk.

•

Björkhagens förskola i Dalstorp:
–

Arbete med att ta fram avdelningsutseende pågår med arkitekt och referensgrupp.

–

Arbete med att utforma kostutrymmen pågår med kökskonsult och kostenheten.

–

Arbete med förskolans funktioner, utformning och de kvalitetskrav som ska ställas
pågår med alla yrkesgrupper.
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Trygghetsenkäten 2021 är genomförd och analys är påbörjad. Trygghetsundersökningen
genomförs i samverkan med Ulricehamn, Svenljunga, Mark, Bollebygds kommuner och
Lokalpolisområde Borås. Enkäten sprids digitalt i ett flertal medier och genomförs årligen
under hela november månad. Enkäten blir ett komplement i det underlag som formar det
gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Under första kvartalet 2022 beräknas underlagen inför bygglovsansökan vara klara.

•
•

Västergården i Tranemo: Efterbesiktningarna är nu genomförda utan anmärkning.
Kommunförrådet på Moavägen i Tranemo: I mitten av november skickades ansökan
om bygglov in för utbyggnad av kommunförrådet för att inrymma förbättrade
personalutrymmen.

Skog och park
En djupmätning har utförts vid badplatsen i Visen. För att uppnå ett säkert djup måste
befintligt bryggsystem förlängas så att MSB:s rekommendation om djup för hopptorn ska
kunna efterlevas.

Bibliotek
Biblioteket har ansökt om och fått pengar till ett bokstartsprojekt vid namn ”Läsande start”.
Projektet bygger på samverkan mellan olika instanser (BVC, familjecentral, bibliotek) med
samma målgrupp. Syftet är att tidigt främja små barns språkutveckling och vänder sig till
familjer med barn i åldern 0–3 år. Projektet finansieras av Statens Kulturråd. Projektstarten
är planerad till början av 2022.

Fritid
Ung i Tranemo anordnar ett brett och varierat utbud av jullovsaktiviteter på olika orter i
kommunen. Det blir bland annat julfika, spelkvällar, tomtejakt, raketjakt, uppesittarkväll,
dans, kareoke och partysmink.

Kultur
•

År 2022 är Tranemo kommun filmårskommun i samarbete med Göteborg Film Festival.
Vi satsar stort i kommunen med skolbio, eget filmskapande (f-6) genom skapande skola
som sedan mynnar ut i en barnfilmfestival till hösten. Vi söker också medel från
Kulturrådet för att starta en filmproduktionskurs på kulturskolan.

•

Förvaltningen har i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att driften av biografen i
Tranemo överförs till ideell förening. Med anledning av det genomförs i mellandagarna
ett test då medlemmar i en intresserad ideell förening provar att tillsammans med
förvaltningen sköta tre visningar riktat till olika målgrupper. Välkomna på bio 27
december.

Samhällsutveckling
•

Föreningen Tillväxt Tranemo har lanserat hemsidan Tillväxt Tranemo | Startsida
(tillvaxttranemo.se) samt ett instagramkonto med en trevlig adventskalender. I
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För mer detaljerad information om projekten, se ekonomisk månadsuppföljning av
investeringsbudget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

•

Nu finns broschyren Nu växer vi - 14 000 invånare 2035 framtagen med syftet att
kommunen vill växa, visa det positiva som finns i kommunen samt kommunens
framtidsvisioner. Du kan se den här:
https://www.sebroschyr.se/tranemokommun/WebView/

•

Detaljplanen (drivmedel) Källsvedjan går ut på samråd, detaljplan Tåstarp går ut på
granskning och arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Hållanders sågverk/Skogarp
1:5 påbörjas strax efter nyår.

•
•

Det finns en ny intressent som önskar bygga bostäder i Tåstarp.

•

Nu är verksamheten med kommunens företagslots igång igen. Det är en funktion som
gör det enklare och mer effektivare för företag att få kontakt med rätt tjänsteperson eller
nätverk. Det kan gälla frågor kring plan- och bygglov, mark, VA, brandskydd, miljö,
livsmedel, alkohol, allmänna företagarnätverk eller kontakter till rådgivning.
Funktionsmailen som ska användas är foretagslots@tranemo.se.

Arbetet med att skapa ett nytt naturreservat i Tåstarp pågår. Snart skickas den ut på en
intern remiss.

Lärandesektionen
Förändrad ledning
I slutet av november avslutade tidigare sektionschef för lärandesektionen sin anställning i
Tranemo kommun. Under rekryteringsprocessen finns en tf. sektionschef för
lärandesektionen på plats. Hon heter Christina Josefsson och kommer ha uppdraget fram till
och med den 30 juni 2022.

Gymnasieval
Tranängskolan 7–9 har besöksdag på Tranemo Gymnasieskola den 14 december.
Gymnasieval 2022 för årskurs 9 pågår fram till den 1 feb 2022.

Retorikmatchen i SVT
Grimsåsskolan årskurs 6 är i final i retorikmatchen, SVT. Tävlingen genomfördes den 16 dec
2021 och det blev en hedrande andraplats.

Omsorgssektionen
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adventskalendern är det olika personer som berättar varför de har valt att bo och eller
verka i kommunen. Tillväxt Tranemo är en förening som består av
näringslivsrepresentanter från de företag som har huvudkontor i kommunen samt två
tjänstepersoner från kommunen. Föreningen har som syfte att verka för att kommunen
ska växa, bli mer attraktiv samt öka förståelse mellan näringsliv och kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20
Pilotprojekt
Just nu pågår pilot av mobila trygghetslarm, två brukare testar detta för tillfället, en inom
äldreomsorgen och en inom LSS. Samtidigt pågår en pilot av inkontinenssensor inom
äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Tjänsteskrivelse 2021-12-20
Månadsuppföljning

Föredragning och debatt
Kommunchef Carita Brovall, tf. sektionschef Christina Josefsson och ekonomichef Konrad
Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-20

§ 283 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 November
Delegeringsbeslut LSS November
Delegeringsbeslut FN SoL November
Delegeringsbeslut Färdtjänst November
Delegeringsbeslut ÄO November
BAB-beslut november
Delegeringsbeslut Personal nov
Delegationsbeslut KS-UPH 2021-12-10

Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-12-20

§ 284 Delgivningar KS/2021:538, KS/2021:34, KS/2014:411, KS/2021:599
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
Kommunstyrelsens delges följande handlingar;
- AU §163 Svar på remiss om handlingsprogram SÄRF
- Tjänsteskrivelse – svar på remiss om handlingsprogram SÄRG
- Remissvar Tranemo kommun
- Handlingsprogrammet 2.0
- Boråsregionen Yttrande regional infrastrukturplan Halland – för kännedom
- Skrivelse till kommunstyrelsen om prioritering inom välfärden
- Samverkansöverenskommelse avseende Familjecentralen i Tranemo
- Begäran från TranemoBostäder AB

Status
Avslutat
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§ 285 Utskottsprotokoll KS/2021:11, KS/2021:43, KS/2021:7
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

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 2021-11-18
- Protokoll OU 2021-12-09
- Protokoll LU 2021-11-18
- Protokoll AU 2021-11-18

Status
Pågående
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§ 286 Nämndprotokoll PN/2021:17, KS/2021:34
Kommunstyrelsens beslut
•

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

Ärendet
Kommunstyrelsens delges följande nämndsprotokoll;
- Protokoll samverkansnämnd personal 2021-11-02
- Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo sammanträde 2021-10-26
- Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-11-19

Status
Pågående
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§ 287 Övriga protokoll TUAB/2021:1, TFAB/2021:1, KS/2021:34
Kommunstyrelsens beslut
•

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

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande protokoll;
- Protokoll TUAB 2021-11-04
- Protokoll TFAB 2021-11-11
- Protokoll TFAB Samråd 2021-11-18
- Protokoll SÄRFs direktion 2021-10-22
- Styrelseprotokoll Tranemobostäder 210928
- Protokoll SÄRF direktion 2021-11-04
- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 20211124
- Bilaga verksamhetsplan 2022 Sjuhärads samordningsförbund

Status
Avslutat
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§ 288 Övrigt KS/2021:585
Kommunstyrelsens beslut
Upphäver beslutet om ett antagande av initiativärendet från C och M om att
omedelbart pausa de sparkrav som ålagts lärandesektionen §256, som
kommunstyrelsen beslutades om 15e november.

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
Lennart Haglund (C), Torbjörn Edgren (C), Cecilia Valbrant (C), Stephan Bergman (M) och
Kathleen Wireklev (M) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att upphäva beslutet om ett antagande av
initiativärendet från C och M om att omedelbart pausa de sparkrav som ålagts
lärandesektionen §256, som kommunstyrelsen beslutades om 15e november.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsens om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget
bifalles.

Beslutet skickas till
Stratsys
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen

Status
Avslutat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 289 God Jul
Kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin (S) tackar för det gångna året och önskar en
God Jul och Gott Nytt år.
Vice ordförande Lennart Haglund (C) tackar ordförande för det gångna året och önskar en

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

God Jul och Gott Nytt år.
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signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo ID-nummer : 280f2256-e017-47b3-9384-a3c7bd57f075

Serienummer: v6OKgB+B2T9KgEgwwWsPmw

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-12-21 11:05 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-21 11:05 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-21 11:05 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-21 11:05 En avisering har skickats till Anders Brolin
2021-12-21 11:05 En avisering har skickats till Stephan Bergman
2021-12-21 11:05 En avisering har skickats till Sanna Blomgren
2021-12-21 11:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sanna Blomgren
2021-12-21 11:06 SANNA PIHLAJAMÄKI BLOMGREN har signerat dokumentet Protokoll KS 2021-12-20.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
v6OKgB+B2T9KgEgwwWsPmw)
2021-12-21 11:06 Alla dokument har undertecknats av Sanna Blomgren
2021-12-21 11:58 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Brolin
2021-12-21 11:58 ANDERS BROLIN har signerat dokumentet Protokoll KS 2021-12-20.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
yv2jAZjRH0CEYZSZO+dxUg)
2021-12-21 11:58 Alla dokument har undertecknats av Anders Brolin
2021-12-21 17:11 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Stephan Bergman
2021-12-21 17:13 STEPHAN BERGMAN har signerat dokumentet Protokoll KS 2021-12-20.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
fgu8achmBrI0an2zO+xI+w)
2021-12-21 17:13 Alla dokument har undertecknats av Stephan Bergman
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