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§ 1 Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort KS/2016:314
•

Godkänner att granskningshandling går ut på granskning från den 2022-02-10 till
2022-04-10.

•

Område B1 utökas till 200 bostäder med blandad bebyggelse.
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Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutsmotivering
Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 8 §

Sammanfattning av ärendet
Fördjupad översiktsplan för Länghem syftar till att säkerställa en långsiktig och effektiv
markanvändning och ange huvuddragen för utvecklingen av den framtida fysiska miljön i
Länghem. Planen ska på en strategisk nivå möjliggöra för en bebyggelseutveckling av ett
stationssamhälle där hållbara färdmedel prioriteras, det lokala näringslivet växer samtidigt
som höga natur- och kulturvärden bevaras.
Samrådshandlingen var ute på samråd 2020-12-07 och 2021-01-31.
Granskningshandlingen för planförslaget innehåller bakgrund till att planen tas fram,
övergripande strategier för utveckling av orten, utvecklingsinriktning, mark- och
vattenanvändning, planeringsförutsättningar samt konsekvensbedömning (inklusive
miljökonsekvensbeskrivning) och genomförande av planen.

Ärendet
Förvaltningen fick år 2016 i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Länghem.
Planen har varit ute på samråd 2020-12-07 och 2021-01-31.
Det krävs en strategisk planering som vägleder utvecklingen i orten för att möta efterfrågan
och framtidens behov av bostäder, verksamheter och service i samband med införlivandet av
en tågstation. Samtidigt krävs en effektiv markanvändning och att höga naturvärden
bevaras.
Efter samrådstiden har förvaltningen reviderat förslaget för den fördjupade översiktsplanen
utefter 50 inkomna synpunkter.
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Ekonomisk påverkan
Efterföljande detaljplanering på lång sikt får ekonomiska följder men hanteras enskilt i varje
detaljplan. Förslaget följs av en ekonomisk konsekvensbedömning.

Barnkonventionen

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Barnperspektivet ska vägas samman tillsammans med övriga aspekter av social hållbarhet.
Samrådshandlingen redovisar konsekvensbedömningar av planförslaget innehållande en
barnkonsekvensanalys.

Beslutsunderlag
AU §178, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Samrådsredogörelse Fördjupad Översiktsplan Länghem
Granskningshandling Fördjupad Översiktsplan Länghem
Strategisk miljöbedömning Fördjupad Översiktsplan Länghem

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Planenheten Gislaveds kommun

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 2 Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden
KS/2021:508

•

Medborgarförslaget antas.

•

Förvaltningen fortsätter dialog i enlighet med förslagsställarens syfte.

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
Förslagsställaren önskar att kommunen anställer en projektledare som säljer in några av
kommunens orter utifrån deras unikitet.
Kommunen ser positivt till förslagsställarens förslag men kan inte anställa en projektledare
som enbart jobbar med några av alla orter. Under 2021 har kommunen påbörjat flera projekt
kopplat till förslaget samt ingått i nya samarbeten som ska gynna hela kommunen.
Under 2021 har kommunen bland annat:
(1) Påbörjat framtagning av ny översiktsplan
(2) Ökat resurserna kopplat till detaljplanering av nya bostäder och industrimark
(3) Arbetat utefter Fullmäktigemålen genom samverkan med bland annat föreningen
Tillväxt Tranemo, arbetat med kultur och fritidsfrågor och utvecklat samverkan kring
besöksnäringsfrågor
(4) Påbörjat en kommunikationsstrategi under hösten 2021 med syfte att marknadsföra
kommunen.
(5) Lanserat en digital karta för samhällsutvecklingen med villatomter, industrimark,
pågående detaljplaner osv på tranemo.se samt inlett ett samarbete med mäklare
Kommunen känner av ett ökat intresse från byggherrar som är nyfikna och vill bygga mer i
kommunen, företag som efterfrågar om industrimark och medborgare som vill bygga villor
eller bosätta sig i hyresrätter eller bostadsrätter. Villatomter har sålt rekord under 2021 i hela
kommunen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Ärendet
Cenneth Cedergren har 2021-09-22 lämnat ett medborgarförslag om förslag på ökning av
befolkningsmängden.
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Förslagsställaren vill att fler ska flytta till Tranemo kommun och att vi behöver utveckla det
vi har genom att produktutveckla vårat utbud för vissa orter. Förslagsställaren menar också
att kommunen behöver lyfta fram det som är bra på vissa orter och att det finns valbarheter
som andra kommuner inte har. En projektledare behöver utses för detta.
Summering av förslaget sammanfattas enligt nedan:
•

En palett av boendemiljöer att välja mellan.

•

En stark och kunnig projektledare som finansieras av olika organisationer som
Leader Sjuhärad och Sparbanken Tranemo.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-11-12 och 2021-11-15 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Översiktsplan
Tranemo kommun har påbörjat att ta fram en ny översiktsplan där medborgare, företag och
föreningar ihop med förvaltning och politiker tar fram viljeriktningen om hur kommunen
ska utvecklas och växa långsiktigt. Planen ska stå klar 2024. Fram har kommit konkreta
förslag från medborgare om hur vi behöver utveckla och marknadsföra vår kommun.
Kommunen tar även fram en fördjupad översiktsplan för Länghem med syfte att möta upp
efterfrågan på bostäder, anpassning av jordbruksmark och tågstopp. En utvecklingsplan
finns också för Grimsås med syfte att bland annat lyfta viljeriktning och utvecklingen om att
få till ett tågstopp.
Detaljplaner
Kommunen har under 2021 ökat resurserna för att få fram fler detaljplaner. Under 2022
kommer fler detaljplaner att gå ut på samråds- gransknings- och antagandeförfarande.
Framtagande av nya bostäder och industrimark är första steget på trappan för utveckling
och inflyttning.
Fullmäktigemål:
Kommunen har fullmäktigemål om att växa och att bli 14 000 invånare 2035 men även
fullmäktigemål om hållbar samhällsutveckling. Det finns flera aktiviteter idag som
kommunen redan gör för att locka fler invånare. Nedan är några exempel.
Kommunen ingår i föreningen Tillväxt Tranemo ihop med näringslivet där man bland annat
jobbar med temat attraktiv kommun, kompetensförsörjning, infrastruktur, service mot
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Kommunen jobbar även med besöksnäringsfrågor ihop med Svenljunga kommun genom
marknadsföring på svenljungatranemo.se. Fritid på förvaltningen jobbar med att stärka
samarbetet med föreningarna och kulturen är stark i vår kommun med ett brett utbud på
aktiviteter. Det är aktiviteter som ovan, ihop med medborgare, föreningar och företag som vi
ger liv i samhället.
Kommunen har utökat samarbetet med Business Region Borås på Kommunalförbundet
med ett av syftena att öka samverkan för fler etableringar i delregionen
Boråsregionen/Sjuhärad.
Extern kommunikation
Kommunen tar under 2021 fram en kommunikationsstrategi om hur vi kan bli bättre på att
visa upp allt bra i vår kommun. Syftet är att bygga en stolthet men också få fler att flytta till
kommunen.
Digitala kartor
Under 2021 har kommunen tagit fram en digital karta över kommunens villatomter,
industrimark, pågående detaljplaner osv. Kartan finns tillgänglig på tranemo.se. Kommunen
har också upphandlat mäklare som hjälper till att marknadsföra kommunen i olika forum.
Villatomterna för 2021 sålde rekord i augusti.
Förvaltningen anser att kommunen på kort tid har ökat samverkan med flera parter, ökat
utvecklingsdelar som på kort sikt redan påverkat en ökad efterfrågan på bostäder,
villatomter och aktiviteter inom kommunen. På längre sikt finns det genom planering goda
förutsättningar att få fler att flytta till kommunens alla orter.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.
Beslutsunderlag
AU §182, 2021-12-09
Tjänsteskrivelsen svar på medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden
Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

8

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

företag och kommunikation. I attraktiv kommun föreslår man aktiviteter som skulle kunna
stärka kommunen. I kommunikationsgruppen jobbar men med att få ut det som är bra och
locka fler att flytta hit.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att medborgarförslaget antas och att
förvaltningen fortsätter dialog i enlighet med förslagsställarens syfte.
Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande.

Beslutsgång
Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Haglunds (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) yrkande.

Beslutet skickas till
Förslagsställare Cenneth Cedergren
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Avslutat
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§ 3 Formerna för genomförande samt finansiering av
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 KS/2021:449
•

Upphäver finansieringsbeslutet från KS 2021-08-30 § 181

•

Inrättar i enlighet med Boråsregionens rekommendation en gemensam funktion för
medlemskommunerna för besöksnäringsfrågor från 2022 där finansieringen är 2
kr/invånare + 50 tkr för Tranemo kommun.

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 antog Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 vid
sammanträdet 2021-06-21, nu är det dags att besluta om formerna för genomförandet av
strategin. Boråsregionens rekommendation är att inrätta en gemensam funktion för
medlemskommunerna för besöksnäringsfrågor från 2022.
Ett förslag till finansieringsmodell för att genomföra besöksnäringsstrategin togs fram av
nätverket Besöksnäringsansvariga i Boråsregionen Sjuhärad. Förslaget gällde då en
gemensam finansiering på 6 kr/invånare. Kommunalförbundet ändrade förslaget i sista
stund och rekommenderar alla medlemskommuner att anta finansieringsmodellen: 50.000 kr
i årlig fast avgift +2 kr/ invånare i årlig rörlig avgift. För Tranemo kommun blir summan
obetydligt förändrad.

Ekonomisk påverkan
73 872 kr/år inom befintlig ram. Samma summa som tidigare betalats till projektet Cykla och
vandra i Sjuhärad.

Barnkonventionen
Beslutet har ingen påverkan ur ett barnkonventions perspektiv.

Beslutsunderlag
AU §183, 2021-12-09
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025
Tjänsteskrivelse 2021-11-11
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-30 § 181
Protokollsutdrag § 60 21-09-10 Genomförande Besöksnäringsstrategi
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Föredragning och debatt
Turism- och landsbygdsutvecklare Susann Gustafsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
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Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Kommunalförbundet Boråsregionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 4 Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna gångoch cykelleder - Christoffer Andersson (C) KS/2021:301
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen antas i de delar som berör anläggningsstödet.
•

Motionen antas delvis i de delar som berör samverkan.
-

•

Genom att se över föreningsstödet och en ökad samverkan med föreningar
som delvis är påbörjad.

Med argumenten att arbetet delvis är påbörjat men kan integreras i det
arbete som redan drivs för LONA-projektet om ledutveckling.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att fortsätta Hjälmå-leden från
Nittorp till Uddebo och kommungränsen med hjälp av LONA-stöd.

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
Christoffer Andersson har 2021-04-30 lämnat en motion angående bevarande och utveckling
av föreningsdrivna gång- och cykelleder.
Förslagsställaren anser att
•

en utredning bör genomföras med uppdrag att se över möjligheterna att
inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser till
anläggningsstödet för föreningar.

•

Tranemo kommun skall vara drivande i samverkan kring föreningsdrivna
leder och samverka med grannkommuner i utvecklingen av vandrings- och
cykelleder.

Förvaltningen har varit i kontakt med Christoffer Andersson 2021-11-04 och vid flertalet
tidigare telefonsamtal för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Inget vidare
förslag har lämnats.
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Gällande första punkten så kommer förvaltningen att se över möjligheten att inkludera även
vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen av föreningsstödet inför
2022.

Det pågår även ett treårigt projekt för utveckling av cykel- och vandringsleder som Tranemo
kommun beviljats LONA-bidrag för. En projektledare är anställd och jobbar med projektet i
samverkan med Ulricehamns och Gislaveds kommuner.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan i nuläget. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att
inkludera även vandrings- och cykelleder samt rastplatser i den större översynen av
föreningsstödet inför 2022.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §184, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse svar på motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och
cykelleder
Motion om bevarande och utveckling av föreningsdrivna gång- och cykelleder

Föredragning och debatt
Turism- och landsbygdsutvecklare Susann Gustafsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Christoffer Andersson
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Gällande andra punkten så görs detta redan genom projektet Cykla & vandra i Sjuhärad som
Tranemo kommun har varit delaktig i sedan 2016. Information och marknadsföring av de
föreningsdrivna lederna tillhandahålls i kommunens digitala kanaler samt i tryckt material
på våra infopoints. Turism- och landsbygdsutvecklaren har en dialog med föreningarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 5 Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter
med syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen
kan avyttras. KS/2020:620
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i inventeringslistan

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 samband med beslut om budget 2021 gav kommunfullmäktige, 2020-11-23 § 129,
förvaltningen i uppdrag att ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter med syfte
att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen kan avyttra.
Förvaltningen kan nu presentera en aktuell inventeringslista av detta slag och föreslår att
kommunfullmäktige noterar att uppdraget har genomförts och noterar informationen i
inventeringslistan.

Ekonomisk påverkan
I detta skedet då den framtagna inventeringslistan presenteras har ärendet ingen ekonomisk
påverkan. Beroende på andra beslut som kan följa härefter, utifrån inventeringen, kan det
uppstå en ekonomisk påverkan. Det kan då röra sig om både inkomster och utgifter
beroende på om det handlar om försäljning eller renovering.

Barnkonventionen
Detta ärende har ingen påverkan ur barnrättsperspektivet eftersom det bara handlar om att
redovisa fastigheter med syfte att de skulle kunna avyttras. Det är i detta skede inte fråga om
att avsluta någon verksamhet som bedrivs.

Beslutsunderlag
AU §185, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-09
Inventeringslista över kommunens fastigheter inklusive förvaltningens förslag på vilka som
skulle kunna avyttras 2021-11-01

Föredragning och debatt
Fastighetschef Mikael Skattberg föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Inventeringslista över kommunens fastigheter som skulle kunna avyttras
2021-11-01

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 6 Stiftelsen Hagatorpets ansökan om bidrag för renovering av
elljusspår KS/2018:658
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja Stiftelsen Hagatorpet bidrag enligt deras ansökan på 242 620 kr. 171 310 kr
beviljas år 2022 och resterande, 71 310 kr år 2023 för renovering av gamla elljusspåret
på 2,5 km.

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
Stiftelsen Hagatorpet som äger och driver elljusspåren på Hagatorpet har lämnat in en
ansökan om bidrag för renovering av gamla elljusspåret på 2,5 km.
Kommunstyrelsen återremitterade ansökan 2018-11-19 i avvaktan på att en strategisk plan
för elljusspåren skulle antagas. Strategin är nu på plats och anger att kommunen vill stödja
drift och upprustning av elljusspåren. Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård har fått in offert på
byte av stolpar och armaturer till en kostnadsberäkning på 1 713 100 kronor, inklusive
moms. Föreningen avser att söka bidrag från länsstyrelsen. I dagsläget så vet föreningen inte
om de kommer att beviljas stöd som kan uppgå till 70%-90% av totalkostnaden.
Medfinansiering krävs med 10–30% Föreningen har redan beviljats 100 000 kr i stöd från
Sparbanksstiftelsen. Föreningen kommer att ha mycket svårt att gå i land med åtgärderna
utan ett stort stöd ifrån kommun.
Elljusspåren vid Hagatorpet tillhör troligen de mest nyttjade i kommunen på grund av att de
nyttjas av både föreningar och allmänhet. Elljusspåret anlades 1969 och vissa av stolparna är
från den tiden och vissa har bytts ut. Nu är anläggningen i stort behov av en totalrenovering
både av säkerhetsskäl och av energibesparande skäl. Vid en övergång till LED belysning blir
det en besparing på elkostnaderna för kommunen eftersom vi står för elkostnaden fullt ut.

Ekonomisk påverkan
Bidraget ryms inom de medel som finns avsatta för föreningsstödet för 2022.

Barnkonventionen
Anläggningen på Hagatorpet nyttjas av idrottsutövare och familjer året om. Vintertid så
bedriver Tranemo IF skidklubb en omfattande skidverksamhet för barn och unga vilket gör
anläggningen till en viktig mötesplats för barn och unga.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Beslutsunderlag
AU §186, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-10-20
Komplettering av tidigare ansökan från 2018.
KS §308 Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård ansöker om bidrag enligt riktlinjer för projekt av
större karaktär.

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Beslutet skickas till
Samhällssektionen Fritid som meddelar berörd förening
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag från Au och KS

Slutinstans
Au kan ta beslut upp till 100 000 kr KS allt överstigande 100 000 kr.

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 7 Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat KS/2021:422
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås

Beslutsmotivering
Anser att medborgarförslaget bör avslås då kostverksamheten arbetar med andra åtgärder
för att minska matsvinnet samt att vi saknar resurser för genomförande.

Ärendet
Love Andersson har 2021-06-29 lämnat ett medborgarförslag angående överbliven tillagad
lunchmat.
Förslagsställaren anser att Tranemo kommun inför ett försök av försäljning av överbliven
skolmat från högstadiet och gymnasiet till privatpersoner och privata företag till en låg
kostnad under en termin. Förslagsställaren anser även att om försöket visar på ett positivt
utfall, att matsvinnet minskar, ska detta införas permanent. Förslagsställaren anser att
pengar som kommer in från detta ska tillfalla Lärandesektionen.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-10-29 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen, kostverksamheten, arbetar idag aktivt med att minska matsvinnet. Tranemo
kommun antog, inför både 2021 och 2022, klimatmålet att arbeta med matsvinnet och att det
ska minska till 45gram/portion. Kostverksamheten har, under året, genom aktivt arbete,
minskat sitt matsvinn och kan vid årets slut redovisa ett matsvinn på 45gram/portion.
En åtgärd som kostverksamheten aktivt arbetar med är att det i slutet av varje servering ska
finnas så lite mat som möjligt kvar ute i restaurangen. Den mat som är kvar när restaurangen
stänger behöver, av livsmedelshygieniska själ, slängas. För att så lite mat som möjligt ska
behöva slängas använder vi mindre bleck och kantiner under slutet av serveringen. Den
överblivna mat som aldrig varit ute i serveringen kyls ner för att sedan frysas och serveras
vid ett annat tillfälle, dvs den slängs inte.
Att sälja den överblivna mat som annars serveras vid ett senare tillfälle skulle innebära
ytterligare inköp av livsmedel vilket i sin tur innebär ökade livsmedelskostnader för
kostverksamheten.

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
2022-01-17
Kostverksamheten saknar idag ändamålsenlig utrustning för att kunna paketera och sälja
måltider för avhämtning. Kostverksamheten saknar även resurser för att kunna administrera
en eventuell försäljning av måltider. De resurser vi idag har fördelat på kök är beräknat på
det uppdrag vi i nuläget har.
Att sälja överbliven tillagad lunchmat till privatpersoner och privata företag innebär att
kommunen skulle konkurrera med lokala aktörer inom området.
Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Ekonomisk påverkan
De förslag som förslagsställaren lämnar skulle för kostverksamheten innebära en ökad
kostnad för inköp av livsmedel. Hur stor denna ökning skulle bli är helt beroende på hur
många måltider som säljs.
Det innebär även en engångskostnad i form av inköp av ändamålsenlig utrustning till både
gymnasiet och Tranängskolan. Maskinen kostar 15 100 kr styck. Sedan tillkommer
engångsmaterial att packa måltiderna i, ca 6kr/portion.
Utöver detta tillkommer personalkostnad för att administrera försäljningen. Tidsåtgång är
beroende på hur många måltider som säljs.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §188, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat
Medborgarförslag angående överbliven tillagad lunchmat

Beslutet skickas till
Love Andersson
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 8 Ramuppdrag IT 2022 KS/2021:615
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar riktlinjer för ramuppdrag IT 2022 inklusive prislista för IT:s tjänster 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed överlämnas
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2022 till kommunstyrelsen för beslut.
Årets justeringar omfattar främst ett tillägg av servicefönster där it kan uppdatera och
underhålla system i drift.

Ärendet
Årligen skrivs ett nytt ramuppdrag fram som mer i detalj beskriver kommunernas uppdrag
till samverkansnämnd it och it-enheten. It-samverkan gäller både utveckling och drift. I
ramuppdraget redovisas de åtaganden som åligger it-enheten gällande drift och support
samt den prissättning som föreslås för 2022. It-enhetens verksamhet följs upp i
samverkansnämnd it genom bland annat nyckeltal.
Förslag till ramuppdrag bereds av it-forum utveckling och drift, förslaget fastställs i
it-styrgrupp och it-nämnd. Därefter lämnas slutgiltigt förslag till respektive kommunstyrelse
för beslut. Med utgångspunkt från den dialog som förts mellan Tranemo och Ulricehamns
kommuner överlämnas förslag till ramuppdrag inklusive prislista för 2022.
Förändringar mot föregående år:
•

Vissa redaktionella ändringar har utförts för att höja språk och tydlighet i
dokumentet.

•

Stycket, ”Förändring från tidigare ramuppdrag” har flyttats till först i dokumentet.

•

Under rubriken ”Reservkraft, kyla och brandskydd” har formuleringen ”It har rätt att
påverka utformningen av denna.” ändrats till ”It ska godkänna utformningen av
denna.”

•

I bilaga 1 har texten under rubriken ”Grundläggande tillgänglighetskrav till
funktioner” skrivits om för att tillföra ett extra servicefönster. Detta för att man idag
inte alltid hinner med alla uppdateringar och säkerhetspatchningar under ett
servicefönster. Konsekvensen blir att tillgängligheten sänks från 99,45% till 99,1%.

Ordförandes sign
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Sekr sign
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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
2022-01-17
Servicefönsterna läggs då kommunen har låg grad av verksamhet igång och vid
avstämning finner verksamheten förändringen nödvändig och acceptabel.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har en ekonomisk påverkan genom att prislistan för ITs tjänster är uppräknad från
föregående år.

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-09
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2022
Prislista IT-enheten 2022
Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-11-19

Föredragning och debatt
IT-strateg Jenny Hulander föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
IT-enheten
Författningssamlingen/hemsidan

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2022
Prislista IT-enheten 2022

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 9 Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämnds- eller
avtalssamverkan IT KS/2021:568
•

Upplöser samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31).

•

Ingår avtalssamverkan med Ulricehamns kommun gällande IT vid ny mandatperiod.

•

Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan.

•

Ger förvaltningen i uppdrag att revidera berörda styrdokument.

•

Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likatydliga beslut fattas i
både Tranemo och Ulricehamns kommun

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
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När
Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till
avtalssamverkan.
Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk
drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd.
Syftet med utredningen är att föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva
samverkansformen för uppdraget genom att belysa olika perspektiv.
På samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och nämnden fattade beslut
om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att ändra samverkansform.

Ekonomisk påverkan
En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss
kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden, resekostnader och andra
mindre kostnader som uppstår vid sammanträden.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Utredning avseende nämnds- eller avtalssamverkan IT
Protokoll från samverkansnämnd IT 2021-11-19

Föredragning och debatt

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Kommunchef Tranemo kommun
Kommunchef Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommuns kansli
lena.schoultz@ulricehamn.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Kommunfullmäktiges beslut

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 10 Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut
KS/2021:167
•

Motionen antas.

•

Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en gemensam checklista för Tranemo
kommun inför att jämställdhets- och rättighetsanalysera beslut samt att i
tjänsteskrivelsen lägga till en rubrik att beakta jämställdhetsperspektivet.

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
Diskrimineringslag (2008:567)
I jämställdhetslagen som idag har ersätts av diskrimineringslagen (2008:567) står i kap 1 § 1
att ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.

Ärendet
Tranemo kommun har 2012-05-28, KF § 52, skrivit under CEMRs deklaration och upprättat
en handlingsplan i arbetet med att vara ett föredöme för andra organisationer i kommunen
genom att vara en jämställd arbetsgivare.
Tranemo kommun har också en jämställdhetspolicy från 2010-03-24 KF § 24.

Karin Ljungdahl (C) och Lennart Haglund (C) inkom 2021-03-24 med en motion om att
jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.
Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation och ett
samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar.

Motionärerna anser att:
•

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i livet man
befinner sig.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
•

Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete i
alla frågor som kommunen hanterar som har med kommunens invånare eller
medarbetare att göra.

•

Att politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys

•

Att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del i det
ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet.

-

att ta fram en gemensam checklista för Tranemo kommun (enligt SKR, skljamstalldhetsintegrering-av-beslutsunderlag (skr.se)) inför arbetet med jämställdhet
och rättigheter som blir en del av det dagliga arbetet i framtagandet av politiska
beslut.

-

att i tjänsteskrivelsen lägga en rubrik i mallen där man beaktar jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet för att synliggöra och beakta frågan.

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Förvaltningen föreslår:

Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C) 2021-10-25 och Lennart Haglund (C)
2021-10-19, för att ge motionärerna tillfälle att utveckla sitt förslag.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn negativt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §189, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse svar på motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.
Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut.

Beslutet skickas till
Karin Ljungdahl (C)
Lennart Haglund (C)
Alla sektioner och funktioner

Slutinstans
Kommunfullmäktige
Ordförandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Status
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Kommunfullmäktige
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§ 11 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor KS/2021:596
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Godkänner förvaltningens svar på granskningen om anställdas bisysslor

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

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

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska
kommunens anställdas bisysslor. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och
samverkansnämnd personals anställda.
I granskningen framkom att uppföljningen av ”förekommande bisysslor inte är
ändamålsenliga samt att kännedom om bisysslor är bristfälliga” vilket anses som en risk.

Ärendet
KPMG har av Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att
kartlägga förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande
dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.
Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom om
förekommande bisysslor innebär enligt KPMGs bedömning risker för kommunen.
Syfte
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av de
anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?

•

Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?

I granskningen ingår även att kartlägga följande:
•

I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och har
kommunen haft en affärsrelation med dessa?

•

Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?
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•

Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser)
respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende
förtroendeskadliga bisysslor.

Fakta om urvalet för granskningen

Information har hämtats från kommunens personalsystem och ekonomisystem. Vidare har
information från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt aktiebolagsregister
inhämtats. Avstämningar har skett med berörda tjänstepersoner.
Bedömning har skett enligt om rutinerna uppfyller
•

6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 7–7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig
anställning (LOA)

•

Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB)

•

Tillämpbara interna regelverk och policys

Granskningen avser kommunstyrelsen och samverkansnämnden för personal och har
omfattat 1572 anställda.

Resultat
Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor:
•

Information om bisyssla och att arbetstagaren ska anmäla bisyssla finns i
anställningsavtalet och ska anmälas via en särskild blankett.

•

Information ges tillsamtliga anställda på introduktionskursen vid anställning samt att
information finna att hämta på kommunens intranät.

•

På intranätet finns även länk till blankett för anmälan av bisyssla och en checklista för
bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet som chefer kan användas som stöd i
deras bedömningar.

•

Rutinen är att årligen, i samband med medarbetarsamtalet, ta upp bisysslor och att
det tidigare stått med i stödmaterialet.

•

Beviljandet av bisyssla är att ses som ett verkställighetsbeslut och det tas således inte
något formellt beslut. Om närmaste chef inte anser sig kunna ta beslutet hänskjuts det
till HR-chef för beslut.
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Granskningen omfattar kommunens avlönade personal från 2020- 01-01 till och med 2021-0531.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Med anledning av resultatet av den granskning som är gjord kommer förvaltningen att
genomföra kommunikationsinsatser till verksamheterna för att upplysa om vikten av att
bisysslor anmäls, även godkända bisysslor. Granskningen visar på att det finns tydliga
rutiner för hanteringen, dock behöver efterlevandet säkerställas.
Sedan oktober månad 2021 läggs samtliga blanketter för bisysslor in i den digitala
personakten (Novi) för att förbättra sökbarheten.
Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Kontroll av bisysslor föreslås även vara en del i nästa års internkontroll.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §190, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-24
Missiv Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Slutlig granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor.

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

Beslutet skickas till
Alla sektioner och funktioner

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 12 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2022
KS/2021:521
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att se över förslaget i sin helhet.

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
Arvodesberedningen har inför ny mandatperiod arbetat med arvodesreglementet för
förtroendevalda i Tranemo kommun. Beredningen har samtidigt haft i uppdrag att se över
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18”.
Bestämmelserna har setts över och föreslås justeras gällande det ekonomiska
omställningsstödet. Förslaget innebär att ekonomiskt omställningsstöd ska
samordnas/minskas med förvärvsinkomst redan från år ett. År två och tre ska
omställningsstödet dessutom minskas med ett prisbasbelopp per år efter att samordning har
skett.
Bestämmelserna har även kompletterats med flera tillämpningsanvisningar till flera av
paragraferna för att det ska vara lättare att tolka bestämmelserna och för att den praktiska
hanteringen vid ansökningar ska bli korrekt.
Tillägg i bestämmelserna är angivna med gulmarkeringar. Borttagen text är markerad med
överstrykning.

Ekonomisk påverkan
Förändringen av bestämmelserna kan ge ekonomiska konsekvenser eftersom förslaget
innebär en lägre ekonomisk ersättning med anledning av att samordning med
förvärvsinkomster föreslås ska ske redan från år ett.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §191, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-01-17
Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Bergmann (Mp) yrkar på att återremittera ärendet för att se över förslaget i sin
helhet.

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Bergmanns (Mp) yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Bergmanns (Mp) yrkande.

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
HR-funktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Pågående
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§ 13 Beredningsuppdrag - Revidering av regler för politiska arvoden
KS/2021:86
Kommunstyrelsens beslut
Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet och sakprövning som sin egen.

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 utsåg 2021-03-15, §45 en tillfällig beredning som vid samma
sammanträde, §53 fick i uppdrag att ta fram ett arvodesreglemente för förtroendevalda samt
utvärdera förläggning av befintliga mötesdagar. Utöver detta har beredningen fått i uppdrag
av fullmäktiges presidie se över nuvarande regler kring omställningsstöd för
förtroendevalda.
Beredningen har arbetat fram Arvodesreglemente – Regler med förtydligande för ersättningar och
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun samt Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023–
2026, bilaga A och B.
Beredningen har även efter utvärdering av förläggning av mötesdagar tagit fram ett förslag
på förändring av mötesdag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i dialog
med förvaltningen sett över regler för omställningsstöd.
Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi samt
sakprövning.

Laglighet
Förvaltningens uppfattning är att inget i beredningens förslag står i strid med gällande
lagstiftning.

Ekonomi
Beredningen förslår att samtliga arvodes räknas om årligen enligt det beslutade
inkomstbasbeloppet (IKB) istället för att ersättningen ska justeras efter den genomsnittliga
procentuella lönejusteringen för kommunens tjänstepersoner. Även grundnivån beräknas
utifrån IKB.
Enligt förslaget har timarvodet höjts, ett politiskt uppdrag får en ökad tjänstgöringsgrad och
inläsningsarvodet ersätts med extra ersättning (x2,5) första sammanträdestimman.
Kostnadsökningen för avskaffning av inläsningsarvode och istället ge x2,5 timarvodet första
sammanträdestimman beräknas till 296 766 kr.
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•
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Höjningen av årsarvodet för ställföreträdande beredningsledare genererar en ökad kostnad
på 34 782 kr enligt 2021 års siffror.
Utöver det tillkommer det ökade kostnader för det höjda timarvodet vilket är 10kr/h
beräknat på 2021 års siffror.
Den totala kostnadsökningen utifrån beredningens förslag är 382 704 kr.
Förvaltningen menar att en förutsättning för att höjda arvoden ska kunna införas till
mandatperiod 2023–2026 är att det ges tillkommande medel i budgeten.

Sakprövning
Förvaltningen anser att de förändringar som gjorts i arvodesreglementet är positiva och ger
en tydligare och mer rättvis ersättning för den tid och det arbete som förtroendevalda i
Tranemo kommun lägger ned på sitt uppdrag. Förslaget ligger i linje med förvaltningens
önskan om att Tranemo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Förvaltningen förslår att
-

anta Arvodesreglementet – Regler med förtydligande för ersättningar och arvoden för
förtroendevalda i Tranemo kommun med Politikerarvoden i Tranemo kommun 2019–2022,
bilaga A och B.

-

Från och med ny mandatperiod 2023 ska kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden ske på torsdagar.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ inverkan på barnen/barnet.
Att ta ställning till ärendet genom laglighet, ekonomi och sakprövan gör att det säkerställs en
god kvalité i underlaget och som ska behandlas politiskt.

Beslutsunderlag
Yttrande från förvaltningen 2
AU §192, 2021-12-09
Överlämning av beredningsuppdrag 2
Protokoll överlämning arvodesberedningen
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Tranemo kommun 2023–2026
Politikerarvoden i Tranemo kommun 2023-2026, bilaga A och B
Bilaga till KFs presidie
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Flertalet förtroendevalda har hittills inte begärt inläsningsarvoden på sammanträden, vilket
gör att med beredningens förslag kommer denna kostnad höjas då ersättningen utbetalas
automatiskt.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Konsekvensbedömning byte av sammanträdesdag
Yttrande fullmäktiges presidie, arvodesberedning

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Slutinstans
Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Förvaltningens yttrande – KS
Överlämning av beredningsuppdrag - KF

Status
Pågående
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§ 14 Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna KS/2021:469
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen antas

•

Antar Riktlinjer för flaggning

•

Göra följande ändringar i styrdokumentet;

-

Titeln i styrdokumentet ska ändras till ”Riktlinjer för flaggning”.

-

Punkt 3 ska ändras till ”Riktlinjer för flaggning”.

-

Punkt 5, på s. 4 ska det hänvisas till listan istället för att det står ”officiella
verksamheter”.

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
2013-12-12 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren tyckte det var en onödig
kostnad för kommunen att flagga på allmänna platser och skolor. Förslagsställaren hade två
olika förslag.
1. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den representera hela
kommunen. De övriga kommunala flaggstängerna skulle kunna ha en flagga med
kommunens logotyp
2. Flaggning endast ska ske på kommunhusets torg och låta den representera hela
kommunen. Föreningslivet skulle kunna sköta flaggning på de övriga kommunala
flaggstängerna gentemot ett bidrag från kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 118, i samband med antagande av
driftsbudgeten för 2015, att flaggning på kommunala flaggstänger ska ske enligt
förslagsställarens andra förslag.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Stephan Bergman (M) har den 2021-08-30 lämnat en motion om att riktlinjerna för flaggning
ska revideras med att kommunflaggan ska vara hissad dygnet runt de dagar det inte är
allmän flaggdag för att profilera kommunen bättre.

Förvaltningen anser att verksamheterna och föreningarna kan fortsätta enligt
medborgarförslaget (2013) men med tillägget om att flagga med kommunflaggan när det inte
är allmän flaggdag. Förvaltningen ser inte att det skulle bli en stor förändring för de som
hissar och halar flaggorna.
Senaste revideringen av flaggregler gjordes 2017 så en revidering är på sin plats.
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna i bilaga ”Riktlinjer för flaggning” (ändringen är
markerad med gult) med att flagga med kommunflaggan dygnet runt då det inte är allmän
flaggdag. I reglerna föreslås även en ändring av flaggning med regnbågsflagga, så att
flaggning får ske i samband med lokala Prideevenemang. Tidigare fanns det en specifik
tidsangivelse angående flaggning med regnbågsflagga.

Ekonomisk påverkan
När flaggor sitter uppe dygnet runt vet man att flaggan slits mycket mer än vid enstaka
flaggdagar och tror att den håller ca ett år.
Då alla flaggstänger inte har tillgång till kommunflaggan behövs en inventering och inköp
av flaggor göras.
Inköp av kommunflaggor – 25 st x ca 1000 kr/år. Inköp av kommunflaggor belastas av
samhällssektionen.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte negativt ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
AU §193, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
Motion om revidering av riktlinjer för flaggning
Riktlinjer för flaggning

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att;
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Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman 2021-11-04 för att ge motionären tillfälle
att utveckla sitt förslag. Motionären hade inget att tillägga ärendet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
-

Titeln i styrdokumentet ska ändras till ”Riktlinjer för flaggning”.

-

Punkt 3 ska ändras till ”Riktlinjer för flaggning”.

-

Punkt 5, på s. 4 ska det hänvisas till listan istället för att det står ”officiella
verksamheter”.

Beslutsgång
Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

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

Beslutet skickas till
Stephan Bergman (M)
Servicesektionen
Samhällssektionen
Författningssamling

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinje för flaggning

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 15 Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal KS/2020:614
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad

Ärendet
Karin Reboli (M) och Stephan Bergman (M) har 25 november 2020 lämnat en motion
angående strategi för långsiktigt sänkta sjuktal. Förslagsställaren anser att Tranemo
Kommun som arbetsgivare behöver skapa en långsiktig och hållbar strategi för vad som
krävs för att sänka sjuktalen. De yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur
Tranemo kommun kan jobba strategiskt för att sänka sjukfrånvaron.
Utredningen ska vara bred och belysa problemet ur flera olika perspektiv. Förvaltningen var
i kontakt med Stephan Bergman 2 september 2021 för att ge motionären tillfälle att utveckla
sitt förslag.
Tranemo kommun ser medarbetarna som kommunens främsta resurs och strävar efter goda
arbetsmiljöförhållanden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av kommunfullmäktiges
övergripande mål och förvaltningen anser att en del av det är att arbeta för att motverka
ohälsa och sjukskrivning. I dagsläget görs flera olika insatser för att sjuktalen ska sjunka.
Exempelvis görs det månadsvis uppföljningar av både lång och kort sjukfrånvaro med
analyser på varje enhet, kommunen arbetar med hälsofrämjande ledarskap (Projekt
Medkänsla) och inom lärandesektionen arbetas det med frågan i och med ”Hök 21”. Det
finns väl förankrade rutiner kring hantering av rehabiliteringsprocesser och ett tydligt
ansvar för chefer. Det finns även en indikator på att sänka sjuktalen utifrån beslutad budget
2022.
Statistik för sjukfrånvaro 2020:
Sverige (median)

8,35

Tranemo kommun

7,6%

Bollebygds kommun

9,4%

Ulricehamn kommun

7,6%

Herrljunga kommun

7,5%

Vårgårda kommun

7,2%
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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
2022-01-17
Marks kommun

6,6%

Men anledning av det och att det i dagsläget görs många strategiska insatser för att sänka
sjuktalen ser förvaltningen att motionen bör anses besvarad.
Ekonomisk påverkan

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Låga sjuktal ger en positiv effekt på kommunens ekonomi. Beslutet i sig har ingen
ekonomisk påverkan.
Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan på barn.
Beslutsunderlag
AU §194, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse om motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal
Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal
Beslutet skickas till
Stephan Bergman
Stratsys
Slutinstans
Kommunfullmäktige
Status
Kommunfullmäktige
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§ 16 Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 för Borås
nämndemannaförening KS/2021:587
Kommunstyrelsens beslut
Avslår Borås nämndemannaförenings ansökan om verksamhetsbidrag.

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
Då det är staten som är huvudman för nämndemännen föreslås ett avslag av ansökan.

Ärendet
Borås nämndemannaförening (nedan kallad BNF) ansöker om verksamhetsbidrag för 2021.
BNF har inte beviljats något bidrag av Tranemo kommun under åren 2000 – 2018. Tranemo,
Ulricehamn och Bollebygd har de senaste åren inte lämnat något bidrag, däremot får BNF
bidrag från Borås, Mark och Svenljunga.
BNF ansöker om 100 kr för varje nämndeman.
För Tranemo kommun finns sex utsedda nämndemän.

Ekonomisk påverkan
Som bidrag önskar föreningen 100 kr per nämndeman. Kostnaden blir således 600 kr.

Barnkonventionen
Ärendet påverkas inte.

Beslutsunderlag
AU §195, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-16
Ansökan Tranemo kommun
BNF Verksamhetsberättelse med bokslut 2020
BNF Verksamhetsplan aktivitet 2021/2022

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Borås Nämndemannaförening
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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Avslutat
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§ 17 Justering kapitalkostnader 2021 tertial 2 KS/2021:602
Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetens budgetramar för 2021 höjs med 463 tkr och budgeterade intäkter på
finanssidan höjs med 463 tkr.

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

Ärendet
Kapitalkostnaderna i budget 2021 behöver justeras med hänsyn till investeringsutfallet per
2021-08-31. I budget för 2021 finns kapitalkostnader i verksamheterna med totalt 58.414 tkr.
Enligt beräkning av kapitalkostnader med utgångspunkt i investeringsutfallet per 2021-08-31
ska höjning ske med 463 tkr. Verksamheternas budgeterade kapitalkostnader ska alltså höjas
med 463 tkr. De budgeterade intäkterna under finanssidan ska höjas i motsvarande mån med
463 tkr.

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

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §196, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-25
Kapitalkostnadsjustering bef obj 210831

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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Kommunstyrelsen
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§ 18 Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020
KS/2021:555
•

Noterar revisionsberättelser för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom
skolan.

•

Beviljar styrelserna för Stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johanssons fond, Thomas Rundqvists 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom
skolan ansvarsfrihet för 2020.

Kommunstyrelsens beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att se över om regler för stiftelserna ska revideras eller
om stiftelser ska avvecklas.

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), Lena Eksberg (S) och Christoffer Andersson (C) anmäler jäv och
deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.
Göran Björk (S), Bo Haarala (S) och Jörgen Erikson (C) ersätter.

Ärendet
Föreligger revisionsberättelser 2020 för stiftelserna Lindgren, Brunkeparkens fond, Gunnar
Johansson, Tomas Rundqvist 90-årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan.
Granskningen av stiftelserna har utförts av kommunens lekmannarevisorer då stiftelser som
ej är skyldiga att upprätta årsredovisning ej behöver ha auktoriserad revisor.
Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut. Granskning har skett mot
bokslutsbilagor med underliggande verifikat. Granskningen omfattar de stiftelser vars
tillgångar understiger 10 gånger det för 2020 gällande basbeloppet (47 300 kr). Stiftelser med
en förmögenhet överstigande 10 basbelopp granskas i annan ordning.
Lekmannarevisorerna bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år
2020 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat- och ställning. De bedömer att
den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är tillräcklig.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

AU §197, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse om granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 2021-10-28
Revisionsberättelser stiftelserna 2020
Redovisning förvaltade fonder 2020

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 19 Valärende - Val av ny ersättare till Budgetutskottet 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)

Beslutet skickas till
Servicesektionen
HR-funktionen
Hemsidan
Kanslifunktionen

Status
Pågående
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 20 Initiativärende - Plan Lockryd 1.0 KS/2022:33
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar initiativärendet.

Ärendet
Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) har inkommit med ett initiativärende som
lyder;
Vi har de senaste veckorna nåtts av information om att det finns intressenter som överväger
att starta tillverkning av battericeller vid Lockryd i Svenljunga kommun, och en
avsiktsförklaring har upprättats. Det talas om flera tusen arbetstillfällen. Om projektet
genomförs kommer det att få stor betydelse även för vår kommun. Det kommer att bli stor
efterfrågan på både bostäder och mark för etablering av företag som jobbar med
stödfunktioner till huvudverksamheten. Det är mindre än 10 min bilresa till Länghem och 20
min till Tranemo, samt goda möjligheter till tillgänglighet med tåg vid nya tågstopp i
Länghem och Hillared.
Nu är det då viktigt att vi är med på ett tidigt skede och förbereder oss så vi kan dra igång
det arbete som krävs, och vara redo att trycka på startknappen direkt om/när ett
etableringsbeslut kommer.
Det gäller då bland annat
- Inventera tillgång på mark för bostäder, företag och egen verksamhet. Var finns attraktiv
mark för olika ändamål.
- Vilka detaljplaner finns och vad kan byggas med kort starttid?
- Var behövs markköp? Och finns det annan kommunal mark att byta bort? Ska vi köpa
skogsmark som dyker upp på marknaden för att använda som bytesmark?
- Hur bygger vi en organisation inom förvaltningen, och med samverkanspartners för att
möta den efterfrågan på olika tjänster som uppstår?
- Vilken ekonomisk påverkan får det, och hur kan finansiering ske på kort och lång sikt?
- Hur jobbar de kommuner där likande projekt just nu genomförs, t ex i Västerbotten i och
runt Skellefteå?
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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
2022-01-17
Utifrån ovanstående frågeställningar, och antagligen många fler som dyker upp under
resans gång får förvaltningen i uppdrag att återkomma med en första information till
kommunstyrelsen om hur en plan ”Lockryd 1.0” kan se ut i i Maj 2022

Beslutsunderlag
Initiativärende Lockryd 1.0

Visma Addo ID-nummer : ce8c0bea-faf0-4363-a288-31f618d4c1e4

Föredragning och debatt
Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar initiativärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt initiativärendet.
Initiativärendet antas.

Beslutet skickas till
Stratsys
TPB

Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 21 Hantering av ovaccinerad personal KS/2022:32
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens inriktning är att personal som arbetar med äldre och andra
vårdtagare inom vård och omsorg ska vara vaccinerade mot covid-19. Icke
vaccinerad personal kan komma att bli aktuella för att utföra andra uppgifter än
primära vård- och omsorgsuppgifter för att skydda äldre och andra personer med
stöd från verksamheter inom Omsorgssektionen.

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
Alla anställda inom vård och omsorg i Tranemo kommun som utför vårdnära arbete med
äldre eller andra brukare behöver vara fullvaccinerade mot covid-19. Personal som är
ovaccinerad kommer att omfördelas till arbetsuppgifter som inte är omvårdnadsnära.
Med omvårdnadsnära arbete menas att det är mindre än två meter mellan personal och
brukaren.
Den gemensamma inriktningen bygger på att kommunen som arbetsgivare förväntar sig att
alla medarbetare som kan är vaccinerade mot Covid-19. Personal som arbetar inom vård och
omsorg har ett ansvar att verka för att vård och omsorg är av säker och god kvalitet.

Sammanfattning av ärendet
Det kan antas att det inom omsorgens verksamheter finns ovaccinerade eller icke
fullvaccinerade medarbetare. Att inte vaccinera sig medför ett individuellt ansvar, att på
andra sätt bidra till att skydda sig själv och sin omgivning. Generellt och i alla sammanhang
gäller att den som är ovaccinerad ska hålla avstånd till alla andra. Syftet är att värna
säkerheten för våra brukare och smittskyddet men också att säkra en god och säker
arbetsmiljö. Intresseavvägningar som behöver göras av varje ansvarig chef omfattar
smittskyddsåtgärder, medarbetarens integritet och ansvarig chefs möjlighet att bemanna
verksamheten.

Ärendet
I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som fått namnet SARS-CoV-2 (SARScoronavirus-2). En pandemi utbröt med efterföljande starka restriktioner eller lock downs
som starkt begränsat samhället. Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
enligt smittskyddslagen, därför är man skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra
smittspridning.

Tranemo kommun har ett ansvar för att brukare inom kommunens vård- och
omsorgsverksamheter inte utsätts för smittrisk enligt Hälso- och Sjukvårdslagen dvs ett
ansvar gentemot brukaren att tillhandahålla en patientsäker miljö.
Som arbetsgivare har Tranemo kommun även ett ansvar för en trygg och säker arbetsmiljö
för sina medarbetare. Därför åligger det Tranemo kommun som arbetsgivare att säkerställa
att en sådan miljö upprätthålls.
Frånvaro av personal har varit hög under en längre tid men har accelererat i takt med
omikrons utbredning. Frånvaro kan bero på egen sjukdom i Covid eller annan
infektionssjukdom, vård av barn för covidsymtom, att vara i karantän i väntan på testsvar
eller anhörig med symtom, skälen är många. Belastningen är hög för dem som arbetar inom
vård och omsorg för att lösa omsorgsuppdraget.
Inom Omsorgssektionen arbetar cirka 400 anställda i brukarnära verksamheter. En majoritet
av de anställda har vaccinerat sig med två eller tre doser men det finns en grupp som
arbetsgivaren tolkar som ovaccinerade.
Det har sedan en längre tid varit möjligt att vaccinera sig under arbetstid. Att vaccinera sig är
det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Tranemo kommun
har skapat förutsättningar för att vaccination mot covid-19 kan ske på arbetstid, det gäller
både dos 1, 2 och dos 3. Det innebär att inget löneavdrag för den anställde om vaccination
sker under arbetstid.
Arbetsgivaren kommer ställa frågan om man är vaccinerad. Som anställd behöver man inte
svara på frågan. Men om man inte svarar får arbetsgivaren tolka det som att personen är
ovaccinerad. Då får arbetsgivaren göra nästa bedömning, vilka arbetsuppgifter kan utföras
efter genomförd riskbedömning tillsammans med facklig part för den anställde och
arbetsstället. Det kan komma till att personal som bedöms vara ovaccinerad får gå över till
andra arbetsuppgifter inom verksamheten där man inte är i närkontakt med brukare och inte
utgör en smittorisk. Arbetsgivaren kommer att använda sig av rätten att leda och fördela
arbetet enligt avtal.

Ekonomisk påverkan
I dagsläget är det oklart vilken påverkan denna viljeinriktning har på ekonomin.
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Sedan sen hösten 2021 har vi sett en ökad smitta i samhället och nu i januari 2022, ökar
smittspridningen kraftigt med den nya varianten omikron. Jämfört med tidigare varianter
har omikron en ökad förmåga att smitta även vaccinerade personer.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Barnkonventionen
Ur ”ALLA TAR JU INTE ANSVAR” BARNKONVENTIONEN SOM LAG UNDER EN
SAMHÄLLSKRIS BARNOMBUDSMANNEN 2021”

Under rådande pandemi är det svårt att få en analys hur barn drabbats och drabbas av
effekter från Covid-19 i Tranemo. Men vad vi vet är att barn har föräldrar och anhöriga som
upplever pandemin på olika sätt och det påverkar barnet. För hela samhället, inkluderat
barn, är det viktigt att vaccinationstakten fortsätter för att minska barns oro kring sjukdomar
och effekter av covid-19.

Beslutsunderlag
OU §1, 2022-01-013
Tjänsteskrivelse 2022-01-13

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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”Även om barn och unga generellt tycks löpa mindre risk att drabbas av själva viruset Covid -19 är
konsekvenserna av pandemin för barn, många och allvarliga. Många barn påverkas allvarligt, både
fysiskt, emotionellt och psykiskt, och FN:s barnrättskommitté uppmanar staterna att respektera
barnets rättigheter när åtgärder vidtas för att hantera det hot mot folkhälsan som pandemin utgör.”

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 22 Information från förvaltningen KS/2022:14
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner förvaltningens information.

Förvaltningens information till kommunstyrelsen

Pandemi
Smittspridningen i VGR ökade lavinartat under det nya årets första vecka (vecka 1).
Covidfallen slog under denna vecka rekord och var tre gånger fler än tidigare toppnotering
under pandemin. Samtidigt utfärdades över 93 000 coronatester i VGR, vilket var drygt 40 %
fler än tidigare toppnotering (från påsken 2021).
Med anledning av den ökade smittspridningen har regeringen vid två tillfällen, den 23
december 2021 och 12 januari 2022, infört nya och hårdare åtgärder för att minska
smittspridningen. De mest påtagliga åtgärderna för oss som arbetsgivare är stark
uppmaning till hemarbete för alla medarbetare som har den möjligheten, samt att undvika
trängsel och folksamlingar inomhus.
Förvaltningen har mot bakgrund av ovanstående återigen aktiverat den centrala
krisledningen och kommer, precis som tidigare under pandemin, att hålla veckovisa
avstämningar. I samband med senaste avstämningen kan vi konstatera att det på flera håll i
förvaltningen, framförallt inom omsorgssektionen, är ansträngt. Framförallt med anledning
av personalbortfall. Som en beredskapsåtgärd aktualiseras den inventeringslista på
samhällsviktig personal som togs fram tidigt under pandemin.

Omsorgssektionen
Pandemi
Med anledning av den ökade smittspridningen i kombination med att fler än tidigare testar
positivt för covid-19 återfinns ett ansträngt läge inom sektionen. Jul- och nyårshelgerna har
varit ansträngda och personalen har fått slita hårt. En extern kommunikationsinsats har
genomförts med syfte att så snabbt det är möjligt få in personal i våra verksamheter.
Föregående vecka genomfördes en smittspårning på ett vård- och omsorgsboende.
Brukarundersökning
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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
2022-01-17
Undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? från Socialstyrelsen kommer att skickas ut
till brukarna i slutet av januari. I samband med utskicket genomförs informationsinsatser via bland
annat utskick på avgiftsfakturorna och genom annonsering i STT.

FoU Sjuhärad välfärd rapporterar om ett förhållandevis lågt deltagande från politiker på
dess ägarforum. Från vissa kommuner saknas representation helt. Kommunerna har därför
ombetts att informera särskilt om nästa tillfälle, som äger rum den 11 februari 13.00-16.00
digitalt via Zoom. Om du önskar anmäla dig till ägarforum gör du det genom att mejla
fous@hb.se. Under ägarforum den 11 februari kommer FoUs berätta om sin verksamhet följt
av en diskussion kring vilka förväntningar ägarparterna har på FoUs.

Samhällssektionen
Solbacken
Arbetet med rivning av gamla Solbacken och de olika planeringsstegen för nya Solbacken
fortgår enligt plan.
Övriga större investeringsprojekt
Grimsåsskolan: Vid slutbesiktningen som gjordes 21 december blev allt godkänt och
slutbesked gavs. Detta innebär att verksamheten kan ta byggnaden i bruk.
Bibliotek
Biblioteket försöker starta upp olika verksamheter och anpassar dessa så att avstånd kan
hållas. Aktuellt just nu är bland annat en 3D-skrivarkurs och barn/föräldraaktiviteten
Tummetott - sång, ramsor och rörelse för barn 0–5 år och vuxna.
Planprocess
Samhällsutveckling har tagit fram en planprocess som visar processen med detaljplaner från
start till dess att planen är klar. I handlingarna kan ni se hela planprocessen.
Dalstorp
Avtalet för ny väg i Dalstorp (1728), Skyttebanan in till Hållanders sågverk, är påskrivet.
Trafikverket påbörjar vägplan till våren 2022.
Ytterligare en villatomt är såld i Dalstorp.
Gång- och cykelbron i Uddebo
Som framkommit i media pågår fortsatt utredningsarbete om bron med stöd av
konsultfirman Norconsult. De tittar dels på markutredningar, bro- och
fundamentkonstruktion samt framtagande av upphandlingsdokumentation.
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FoU Sjuhärad välvärd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17
Den utredning som är gjord under hösten med hjälp av Gatu- och väg väst AB, med förslag
på hur man kan stärka upp de befintliga fundamenten, visade sig inte vara tillräcklig då vi
ser problem med brons vikt och därmed inte kan garantera att befintliga fundament håller.

Servicesektionen
Sedan förvaltningens start med lägesbildsarbetet i april 2018 vet vi att narkotikahantering
fortgår kontinuerligt i vår kommun. Framförallt i Tranemo och Limmared. Det offentliga
rummet har delvis tagits över av kriminella aktiviteter.
Som motåtgärd har Trygg och Säker kommun initierat ett arbete under benämningen Trygga
Gator.
I dagsläget arbetar vi med Forumtorget och Storgatan i Tranemo i en samverkan med polis.
Näringsliv och civilsamhälle kommer att kopplas på. Insatser planeras både på kort och lång
sikt och är både situationella och sociala. Arbetet uppmärksammades i en artikel i STT i
mitten av december.

Lärandesektionen
Pandemin påverkar sektionen mycket och finns ständigt på agendan. Under januari har tf.
sektionschef möten med alla rektorer för att få en bild av deras uppdrag under 2021 samt för att skapa
en bild av uppdraget 2022. Dialog sker också med hjälp av ekonomi för att verifiera att alla
ekonomiska åtgärder är genomförda.
Prioritet är sektionens huvudprocesser, som just nu är kvalitetsdialogen och analys av den, arbetet
med bokslut, löneförhandlingar, HÖK 21, budget i balans 2022 samt akuta omorganisationer. Det
återstår att få ordning på en del processer samt bemanna för att klara av dem. Redan nu vet vi om
flera personer med sjukfrånvaro under våren.
Överst på listan finns förtroendeskapande och tillit. Det behöver genomsyra hela styrkedjan för att
återskapa trygghet och få energi in i organisationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-17
Planprocess

Föredragning och debatt
Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Medborgarservice och processtödsfunktionen
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Kommunstyrelsen
2022-01-17
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

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

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

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

Beslutsunderlag
BAB-beslut december 2021
Delegeringsbeslut Personal dec
Delegationsbeslut KS-UPH 2021-12-28

Status
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-01-17

§ 24 Delgivningar KS/2021:34
Kommunstyrelsens beslut
•

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

Ärendet
Kommunstyrelsens delges följande handlingar;
- Boråsregionen ärende för vidare hantering Delårsbokslut 2021 samt revisionsrapport
- Boråsregionen Brev delårsbokslut 2021
- Boråsregionen Protokollsutdrag §79 211022 Delårsbokslut 2021
- Boråsregionen Delårsbokslut 2021
- Boråsregionen Revisionsrapport Delårsbokslut 2021
- Boråsregionen Revisionsbedömning Delårsbokslut 2021
- Överenskommelse- Säker digital kommunikation
- Handlingsprogram SÄRF 2020-2023

Status
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§ 25 Utskottsprotokoll
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 AU 2021-12-09

Status
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§ 26 Nämndsprotokoll KS/2021:34
Kommunstyrelsens beslut
•

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

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll;
- Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2021-12-14

Status
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§ 27 Övriga protokoll 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 Styrelse Sjusam 20211210
- Protokoll SÄRF Direktionen 2021-12-10
- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2021-12-10

Status
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