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§ 29 Tillväxt Tranemo KS/2021:132
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

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
En redovisning görs av Tillväxt Tranemos enkätundersökning om infrastruktur.

Föredragning och debatt
Sven-Olof Kronaas föredrar ärendet och svarar på frågor.
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§ 30 Tilläggsbudget 2022 KS/2022:97
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Godkänner majoritetens förslag till tilläggsbudget 2022.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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Reservation
Lennart Haglund (C), Torbjörn Edgren (C), Cecilia Valbrant (C), Stephan Bergman (M),
Ellinor Liljegren Kalmar (M) och Wajdi-Louis Azouri (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för C och Ms förslag.

Ärendet
Regeringen beslutade i december om statsbudgeten. Effekterna av den beslutade budgeten
för den svenska ekonomin är mycket goda, framförallt kopplat till fler arbetade timmar i
svensk ekonomi. Detta föranleder ett bättre skatteunderlag i decemberprognosen, jämfört
med Tranemos beslutade budget.
Majoriteten föreslår en extra ramfördelning enligt bifogat, totalt 7,5 mnkr.

Ekonomisk påverkan
Kostnaderna ökas i samma takt som intäkterna, nettoeffekten är plus minus noll. Om det
inte beslutas om någon tilläggsbudget kommer det ökade intäkterna tillfalla resultatet. Om
intäkterna inte ökar i den förväntade takten kommer det att påverka resultatet negativt.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-17
Majoritetens förslag till tilläggsbudget 2022
Tilläggsbudget (C) och (M)
BU §1, 2022-02-24

Föredragning och debatt
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) föredrar majoritetens förslag och vice ordförande
Lennart Haglund (C) föredrar C och M s förslag.
Lennart Haglund (C) och Rosé Torkelsson (S) deltar i debatt.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till budgetutskottets förslag.
Vice ordförande Lennart Haglund (C) Stephan Bergman (M) och Ellinor Liljegren Kalmar
(M) yrkar på bifall till C och M s förslag.

Beslutsgång

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Ordförande ställer C och Ms förslag mot majoritetens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller budgetutskottets förslag.
Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för bifall till majoritetens förslag
Nej-röst för bifall till C och Ms förslag

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för bifall till majoritetens förslag mot 6 nej-röster för bifall till C och Ms
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt majoritetens förslag.
Omröstning Tilläggsbudget
Ja-röst
Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Rikard Strömberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

X

Stina Kajaso (V)

X

Nej-röst

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Ellinor Liljegren Kalmar (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Wajdi-Louis Azouri (SD)

X

Anders Brolin (S)

Ordförandes sign

avstår

X
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Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Ordförandes sign

Justerares sign
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§ 31 Kvalitetsrapport Lärande KS/2022:52
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner Kvalitetsrapporten för Lärandesektionen 2020 – 2021

Ärendet
Kvalitetsrapporten omfattar läsåret 2020 - 2021.
Lärandesektionens alla enheter analyserar alltid sin verksamhet efter verksamhetsårets slut
vilket är i juni. Därefter under hösten följs enheternas kvalitetsrapporter upp i en
verksamhetsdialog. I dialogerna deltar sektionsledning tillsammans med skolledning och
personal och i varje verksamhet för sig. Detta vägs ihop och tas också med in i
Lärandesektionens Kvalitetsrapport.
Detta år inte kunde inte verksamhetsdialogerna fullföljas då sektionschefen i november
lämnade sin tjänst och tf sektionschef tillträdde i december.
Bifogat ligger Lärandesektionens kvalitetsrapport med beskrivning av verksamheternas
resultat, en analys av dessa och förslag till åtgärder för att fortsatt utveckla verksamheten.
Lärandesektionen ser att det är av största vikt att huvudmannen är insatt och aktivt tar del
av verksamhetens analys så att den kan utgöra underlag för politiska beslut.
Den svåra ekonomiska situationen för Lärandesektionen med ett ingående underskott på ca
17 Mkr och arbetet med att identifiera åtgärder för att klara budgeten, samt att också få en
budget i balans för 2022 har påverkat verksamheten i hög grad. Hur dessa åtgärder har
påverkat kvaliteten syns inte i denna rapport då den avser läsåret 20/21 och effekterna blev
fullt synligt hösten 2021.
Kvalitetsrapporten har föredragits och getts utrymme för diskussion i en Kvalitetsdialog på
en så kallad KS- förmiddag. Ovan beskrivna dialoger och genomförande är en del i de av KS
beslutade Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete 2019 - 2022 för
Lärandesektionen.

Ekonomisk påverkan
Rapporten har ingen direkt ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en grundförutsättning för att kunna utveckla
verksamheten till barnets/elevens bästa.
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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
2022-02-28
Beslutsunderlag
LU §8, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-01-26
Kvalitetsrapport 2020 - 2021 Lärandesektionen

Beslutet skickas till
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Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 32 Internkontrollplan 2022 KS/2022:47
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner internkontrollplan 2022

Ärendet
Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet,
att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt
utveckla verksamheten. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av
verksamhetsutvecklingen i kommunen.

Styrmodell
I enlighet med styrmodellen sker identifiering av risker och planering av interna kontroller i
planerings- och uppföljningsprocessen. Under planeringsprocessen inför 2022 har det varit
möjligt för samtliga organisatoriska nivåer (från enhet till kommun) att välja in risker till
internkontrollplanen när verksamhetsplaneringen genomfördes.

Kommunstyrelsens roll och ansvar
Enligt kommunallagen 6 kap 1 och 3 §§ har kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna,
styra och ha uppsikt över kommunens och nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen
ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten
som senare ligger till grund för planering av kontroller.

Gruppövning av kommunstyrelsen 17 januari 2022
Kommunstyrelsen genomförde 2022-01-17 en gruppövning med tillhörande riskbedömning.
Riskbedömningen utgick från två frågeställningar.
Fråga 1: Ska alla förvaltningens föreslagna risker med till internkontrollplanen?
Fråga 2: Finns det någon sannolikhet/konsekvens grupperna bedömer annorlunda jämfört
med förvaltningens bedömning?
Kommunstyrelsens bedömning var att samtliga föreslagna risker skulle med till
internkontrollen. Kommunstyrelsen delade förvaltningens bedömning i de flesta
sannolikhets- och konsekvensbedömningar under gruppövningen, med några undantag. De
bedömningar kopplat till sannolikhet där en majoritet av grupperna ville göra en förändring
definieras nedan och har uppdaterats i internkontrollplanen 2022.
1. Sannolikhetsbedömningen för risken ”våra investeringsprojekt ska hanteras på ett
korrekt sätt i alla delar av processen” höjs från en tvåa (mindre sannolik) till en trea
(möjlig).
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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
2022-02-28

Utöver inspel från gruppövningen uppkom frågor kring andra risker än de som arbetats
fram av förvaltningen i planeringsprocessen inför år 2022. Inspelen handlade om risker för
IT-angrepp, att vi inte agerar eller agerar fel vid hot om väpnat våld mot kommunen samt
sabotage mot dricksvattenanläggning. Risker kopplat till IT-angrepp bör omhändertas inom
ramen för vår gemensamma IT-verksamhet, med Ulricehamns kommun som värdkommun.
De två riskerna om hot om väpnat våld mot kommunen och sabotage mot
dricksvattenanläggning har adderats till internkontrollplan 2022.
De nio riskerna är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dålig efterlevnad av styrmodell
Återhållsam digital service/utveckling
Rekryteringssvårigheter
Avtalstrohet
Brister i hantering av investeringsprojekt (upphandling, avtal och dokumentation)
För få elever väljer Tranemo gymnasieskola
Dålig samordning kopplat till tillväxt
Att vi inte agerar eller agerar fel vid hot om väpnat våld mot kommunen
Sabotage mot dricksvattenanläggning.

Ekonomisk påverkan
Då ärendet inte medför några direkta ekonomiska transaktioner har det heller inte någon
direkt ekonomisk påverkan. De indirekta effekterna väntas å andra sidan vara ett bättre
resursutnyttjande av kommunala medel.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §21, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse 2022-01-24
Internkontrollplan 2022

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

Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben
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2. Sannolikhetsbedömningen för risken ”dålig samordning kopplat till tillväxt” höjs
från en tvåa (mindre sannolik) till en trea (möjlig).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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Avslutat
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§ 33 Uppdrag - ta fram arbetssätt tekniska lösningar på arbetsmoment,
digitalisering samt organisationsutveckling, som genererar en
effektivisering på 0,1% av sin egen budgeterade ram KS/2018:749
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslutar uppdraget.

Ärendet
I samband med översyn av pågående uppdrag till förvaltningen finns ett uppdrag från 2018
som innebar att ”under 2019 ta fram nya arbetssätt, tekniska lösningar på arbetsmoment,
digitalisering samt organisationsutveckling, som genererar en effektivisering på 0,1% av sin
egen budgeterade ram. Redovisning ska ske löpande i samband med tertialuppföljningarna”.
Styrmodell

Att arbeta med verksamhetens utveckling är ett ständigt pågående uppdrag. Detta har
tydliggjorts ytterligare i samband med antagande av styrmodell under hösten 2020. För varje
organisatorisk nivå i förvaltningen ska inför varje nytt verksamhetsår ett antal
utvecklingsmål samt kritiska faktorer för kvalitet identifieras. Dessa följs sedan upp i de
vertikala dialogerna samt vid tertialuppföljningar. Genom att ha en struktur på plats med
tillhörande arbetssätt finns goda förutsättningar för att systematiskt utveckla vår
organisation.
Digitalisering

Förvaltningen har definierat digitalisering som ”verksamhetsutveckling där man drar nytta
av de nya förutsättningar som digital teknik skapar i våra verksamheter”. Sedan 2019 har en
mängd digitala initiativ tagits fram och genomförts. Kommunövergripande har bland annat
så kallade digitaliseringsseminarier hållits under de senaste två åren. Syftet med dessa har
varit att inspirera kring temat digitalisering samt lära av varandras digitala initiativ. År 2022
fortsätter arbetet, då med särskilt fokus på ”rätt service till rätt kvalitet med invånarens
perspektiv”, som är en av aktiviteterna i den effektkedja förvaltningen tar avstamp ifrån i det
övergripande digitaliseringsarbetet.
Avsluta uppdrag

Eftersom utveckling av verksamheterna är en av beståndsdelarna i den styrmodell som
beslutats av kommunfullmäktige föreslår förvaltningen att uppdraget avslutas.

Ekonomisk påverkan
Ärendet i sig har ingen ekonomisk påverkan. Att däremot arbeta med effektiviseringar,
genom att exempelvis dra nytta av digital teknik, ger förutsättningar för en mer
resurseffektiv verksamhet.
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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
2022-02-28
Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

AU §22, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse 2021-12-09
KF §153 Uppdrag till förvaltningen

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 34 Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen
- KPMG KS/2021:476
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänner förvaltningens svar på granskningen om rutiner för efterlevnad av
dataskyddsförordningen

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
Revisorerna har genomfört en granskning om rutiner för efterlevnad av
dataskyddsförordningen. Granskningen påbörjades våren 2019, men har färdigställts först
hösten 2021.
Revisorerna har framfört framfört en fråga vilka åtgärder förvaltningen avser att genomföra
med anledning av den genomförda granskningen samt vilken tidsperiod åtgärderna avses
att genomföras.
Med anledning av att påbörjandet till slutförandet av granskningen pågått under en längre
period har förvaltningen redan vidtagit flertalet åtgärder som granskningen visar brister på.
Åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas
Styrdokument - Kommunstyrelsen har beslutat om en informationssäkerhetspolicy samt
riktlinjer för informationssäkerhet som bland annat beskriver roller och ansvar i
verksamheterna.
Registerförteckningar – Arbetet med registerförteckningar kommer snarast att hanteras i
samband projekt Digframe, som är kopplat till både systemförvaltningsmodellen och
kommunens styrnings- och ledningssystem. I dagsläget är registerförteckningarna
förtecknade i excel utifrån SKRs modell.
Rutin för begäran om rättelse, radering och begränsning – Rutin behöver skapas snarast.
Dock har ingen sådan begäran inkommit sedan lagen träff i kraft 25 maj 2018. Det finn
reglerat i kommunstyrelsens delegeringsordning vem som kan fatta beslut i frågan.
Utbildning – Förvaltningen har under 2021 utbildat samtliga medarbetare via digitala
utbildningar samt har en plan för hur fortsatt utbildningsarbete ska ske.
Incidentrapportering – Antal rapporterade incidenter är låga, förhoppningen är att
verksamheterna ska ha mer kunskap om incidentrapportering efter genomförda
utbildningsinsatser. Rutin för incidentrapportering finns, likaså mall för rapportering.
Uppdatering av mall kommer att ske snarast.
DPIA – konsekvensbedömning på behandling av personuppgifter som sannolikt medför till
en hög risk för den registrerades integritet och rättigheter. Rutin för hantering av DPIA finns
på intranät.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28
Dataskyddsombud - Årligen genomför dataskyddsombud en granskning och en
mognadsmatris tillsammans med organisationen för att vara stöttande i arbetet med
informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet.
Övrigt – Förvaltningen håller på att rekrytera en informationssäkerhets- och
dataskyddssamordnare för att arbetet med informationssäkerhet och dataskydd ska kunna
drivas i en snabbare takt och för att kunna ge verksamheterna det stöd som behövs.

Ekonomisk påverkan
Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. Genom att följa
dataskyddsförordningens skyddas barn (och andras) integritet, vilket är viktigt ur både ett
barnperspektiv, men också ett samhällsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §9, 2022-01-13
Tjänsteskrivelse 2021-10-27
Revisionsrapport - Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen
Missiv – Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen

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

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Revisorerna

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 35 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022 KS/2022:54
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar delegeringsordning för kommunstyrelsen 2022

Ärendet
Delegering 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 delegering 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.
Delegeringsordningen för kommunstyrelsen behöver kontinuerligt att ses över för att
förhålla sig till gällande lagstiftning och för att vara anpassad till verksamheterna. Vid denna
revidering föreslås två justeringar.
- 7.2.12 Ändrad: Delegat för beslut av attest ändras till Kanslichef med Ekonomichef
som ersättare med anledning av omorganisering av ekonomiadministration.
- 1.1.13 Ny: Kommunstyrelsen delegerar till utskott att avge yttranden över remisser
som ankommer på kommunstyrelsen att besvara, när svarstiden inte medger att
ärendet behandlas på ordinarie kommunstyrelsesammanträde.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §23, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse 2022-01-26
Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2022

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

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
2022-02-28
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Hemsidan/Nemo

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 36 Riktlinjer för resor i tjänsten KS/2021:604
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner riktlinjer för resor i tjänsten

Ärendet
Första riktlinjen för resor i tjänsten togs fram 2007 och reviderades 2018. Den sistnämnda
antogs i kommunstyrelsen 2018-04-16, § 87.
Uppföljning hur poolbilarna använts och hur många som nyttjat sin egen bil under åren 2018
– 2020 har tagits fram och ser ut enligt följande:
Statistik
Mån

2018

2019

2020

2021

Jan

122

135

147

50

Feb

150

120

147

60

Mars

166

158

136

64

April

151

143

84

50

Maj

163

145

89

47

Juni

122

110

105

65

Juli

86

47

56

48

Aug

92

109

71

39

Sep

157

170

120

67

Okt

177

182

67

82

Nov

172

165

72

110

Dec

123

118

53

1681

1602

1147

Totalt:

682

De ändringar som är gjorda är gulmarkerade.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk förändring i budget.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan i ärendet.

Beslutsunderlag
AU §10, 2021-01-13
Tjänsteskrivelse 2021-11-29
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

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
2022-02-28
Riktlinje för resor i tjänsten 2021
Poolbilsbokningar 2018-2021

Beslutet skickas till
Alla sektioner och funktioner
Författningssamlingen

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinje för resor i tjänsten

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 37 Uppdrag - se över riktlinjer för social samfond KS/2021:540
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar Riktlinjer för Social Samfond

Ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag av omsorgsutskottet 2020-11-19 att se över stiftelsen Social
Samfonds riktlinjer/stadgar inför nästa utdelning. Tidigare har inga riktlinjer funnits.
Stiftelsen Social Samfond är en sammanslagning av flera donationsfonder vilket togs beslut
om permutation av Kammarkollegiet 1985-04-22.
När fondens medel är slut görs en revision om att stiftelsen saknar tillgångar och skulder och
sedan skickar en anmälan till länsstyrelsen om att avsluta stiftelsen.

Riktlinje
-

Avkastningen skall inte användas till att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses
med utdebiterade medel som t.ex. försörjningsstöd.
Stiftelsen Social Samfond riktar sig till alla kommunens medborgare som behöver
hjälp och till trivsel och trevnad för kommunens pensionärer.
Ansökan ska lämnas skriftligen senast 30 september till Tranemo kommun, Stiftelsen
Social Samfond, 514 80 Tranemo.
Fördelning av medel till medborgare skall beslutas av Omsorgsutskottet i Tranemo
kommun.
Utbetalning av medel sker genom presentkort från Tranemo Handels och service,
med 500kr upp till 1000 kr/person.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan i ärendet. I fonden finns idag 20 469 kr att fördela inför kommande år. (2022)
2021 delades 12 000 kr ut till behövande inom Tranemo kommun.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
OU §10, 2022-01-13
Tjänsteskrivelse 2021-11-26
Riktlinje Social Samfond
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Sekr sign
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Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

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
2022-02-28
Social Samfonds stadgar
Protokollsutdrag OU 2020-11-19 § 123

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

Beslutet skickas till
Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Servicesektionen
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Författningssamlingen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjen för social samfond

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 38 Uppdrag till förvaltningen - Se över förutsättningarna för
Tranemo kommun att ansluta till SmåKom KS/2021:617
Kommunstyrelsens beslut
Ansöker om medlemskap i SmåKom.

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
Allmänna utskottet gav förvaltningen 2021-12-09 § 200 i uppdrag att utreda möjligheten att
bli medlem i SmåKom.
SmåKom är en partipolitisk, oberoende ideell förening för de, till invånarantalet, mindre
kommunerna i Sverige. Föreningens syfte är att synliggöra och lyfta fram de små
kommunernas framtida utmaningar för riksdag, regering och övriga myndigheter.
För att ansöka om medlemskap i SmåKom krävs ett politiskt beslut från Kommunstyrelsen
som sedan ska skickas till föreningen där beslut om medlemskap fattas på nästkommande
styrelsemöte.

Ekonomisk påverkan
Medlemsavgiften kostar första året 5 000 kr. Kommande år kostar medlemskapet 5 000 kr + 2
kr per kommuninvånare. Fakturering sker löpande i januari varje år.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §25, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Allmänna utskottets beslut 2021-12-09 § 200
Broschyr SmåKom
Stadgar SmåKom antagna 2020-06-04

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

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen (När beslutet handlar om ekonomi)
Skicka beslutet till charlotta@smakom.se för att lämna in ansökan om medlemskap.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28
Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 39 Planprioritering, detaljplaner 2022 KS/2021:601
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner förslag till planprioritering, detaljplaner från 2022.

Ärendet
Förslag till planprioriteringslista från 2022 av detaljplaner har arbetats fram av område
Samhällsutveckling. Planprioriteringslistan ska ligga till grund för förvaltningens arbete och
visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen bygger på
tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare år 2035.
För att få tydlighet i vilken ordning planhandläggning av detaljplaner ska ske, i samråd med
planenheten i Gislaved, har förvaltningen i Tranemo kommun uppdaterat
planprioriteringslista från 2022. Planprioriteringslistan innefattar både pågående uppdrag
samt förslag på områden som det är lämpligt att ta fram en ny detaljplan för utifrån
översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner och andra planeringsdokument.
Viss justering av listan kan ske utifrån externa parter som visar intresse och vill bekosta
detaljplaner.

Beslutsunderlag
AU §5, 2021-01-13
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Bilaga Planprioritering, detaljplaner från 2022

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Samverkansnämnden Bygg- och miljö Gislaved

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

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
2022-02-28

§ 28 Svar på Remiss: Trafikverkets Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033 KS/2021:603
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner remissvar.

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 Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033 på remiss.
Utgångspunkter för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, regeringens
proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) och
riksdagens beslut med anledning av densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt
regeringens direktiv.
Den av Trafikverket föreslagna fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel
dels för utveckling, dels för vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så
att den i så stor utsträckning som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de
transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp,
däribland tillgänglighet, klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling,
sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft.
Remissvar lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari
2022.
Tranemo kommun lämnar synpunkter i bifogat remissvar.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan.

Barnkonventionen
Ingen påverkan.

Beslutsunderlag
AU §26, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse 2022-01-11
Remissvar Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Remiss Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Ordförandes sign
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Justerares sign

Sekr sign
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•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28
Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i.remissvar@regeringskansliet.se med kopia
till i.transport.remissvar@regeringskansliet.se (Ange diarienummer I2021/02884 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet)

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Remissvar Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 40 Inventering av ödehus i Tranemo kommun KS/2021:606
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Noterar att inventeringen är utförd.
Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där husägare och mäklare kan
mötas.

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 under andra halvåret 2021 genomfört inventering av ödehus enligt nedan:
Mailkontakt med alla byalag/samhällsföreningar som ombads skicka in information om
vilka ödehus de kände till i sitt område.
Uppmaning på hemsida, intranät och sociala media till allmänheten att insända tips på
obebodda hus.
Samverkan med GIS (geografiskt informationssystem) och renhållningen för att ta fram en
lista på alla hushållsfastigheter som inte har några tjänster i form av sophämtning.
Inventeringen resulterade i en lista med 102 obebodda fastigheter i Tranemo kommun. Ett
utskick via post sändes ut i december till samtliga fastighetsägare med information om
kommunens tillväxtmål samt ödehusinventeringen.
Bra respons har kommit in från medborgare genom tips på ödehus och uppmuntran om
inventeringen. Mäklare har tagit del av informationen om kommunens inventering. En GISkarta för internt bruk har tagits fram men kommer inte delas ut på grund av GDPR.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnperspektiv

Beslutsunderlag
AU §15, 2022-01-27
Tjänsteskrivelse 2021-12-21
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § 95
Motion om inventering av ödehus i Tranemo kommun, KS/2019:567
Bilaga, julhälsning om information kring inventering av ödehus i Tranemo kommun.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
ChrisTina Yngvesson
Ordförandes sign

Justerares sign
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Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
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Kommunfullmäktige
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§ 41 Policy för turism- och besöksnäringen KS/2021:561
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Upphäver Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen anser att det inte behövs någon policy för turism- och besöksnäringen i
Tranemo kommun eftersom det redan finns andra motsvarande styrdokument inom
området. Förslaget är därför att kommunfullmäktige upphäver policyn och att det inte görs
någon revidering av den.

Ärendet
Under 2015 arbetade Tillväxt- och kompetensberedningen fram den policy för turism- och
besöksnäringen som kommunfullmäktige antog 2015-11-23 § 161.
Åren har gått och 4-årsgränsen för ett styrdokuments giltighetstid har passerats. Det har
därför blivit aktuellt för förvaltningen att revidera denna policy inför ett nytt politiskt beslut.
I samband med detta arbete konstaterar förvaltningen att det finns andra styrdokument
inom det specifika området turism- och besöksnäring men också övergripande för hela
näringslivet där turismen är en del. Detta gör att det inte längre finns något större behov av
en policy för turism- och besöksnäringen.
De styrdokumenten som redan finns är:
- Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025, antagen av
kommunstyrelsen 2021-06-21 § 153
- Näringslivspolicy för Tranemo kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 111
- Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun (Strategiskt
dokument för besöksnäringsfrågor), antagen av
kommunfullmäktige 2015-11-23 § 162
- Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringen 2021
De senaste åren har intresset för besöksnäringsfrågor och samverkan kring dem ökat.
Samverkan sker över kommungränser, på delregional nivå med samverkan inom
Boråsregionen, på regional nivå med Turistrådet Västsverige men också nationellt. I takt
med ökad samverkan, har olika strategiska dokument tagits fram för att styra upp hur det
gemensamma arbetet kan se ut. Att ha för många styrdokument gör arbetet med
besöksnäringen mer komplext än vad det behöver vara.
Utifrån detta anser förvaltningen att det inte behövs en policy för turism- och besöksnäring i
Tranemo kommun. Detta då syftet är detsamma med en sådan policy som för de ovan
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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
2022-02-28
nämnda dokumenten. Därför föreslår förvaltningen att Policy för turism- och besöksnäring i
Tranemo kommun (KS/2015:93) ska upphävas och att det inte ska göras någon revidering av
den. Däremot avser förvaltningen att revidera Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och
Tranemo kommun och ta upp den för ny politisk hantering i båda kommunerna.

Ekonomisk påverkan

Barnkonventionen
Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.

Beslutsunderlag
AU §16, 2022-01-27
Tjänsteskrivelse 2021-11-30
Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun KS/2015:93
Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun (Strategiskt dokument för
besöksnäringsfrågor) KS/2015:652
Näringslivspolicy för Tranemo kommun KS/2017:680
Besöksnäringsstrategi för Boråsregionen Sjuhärad 2025 KS/2021:294
Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringen 2021

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Författningssamling

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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Ingen ekonomisk påverkan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 42 Uppdrag - säkerställa en infopoint och cykeluthyrning i
Limmared samt att ta fram en plan för cykeluthyrning på andra orter i
kommunen KS/2021:66
Kommunstyrelsens beslut
Avskriver uppdraget att ta från en plan för cykeluthyrning på flera orter i
kommunen.

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

Ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag av allmänna utskottet 2021-05-06 att säkerställa en InfoPoint på
Glasets hus, vilket föredrog på kommunstyrelsen 2021-05-30. Uppdraget innefattade även att
utreda möjligheten till cykeluthyrning på flera orter i kommunen och ta fram en plan för
detta.
Föreningen Kultur 1740 vill inte åta sig cykeluthyrning i Limmared och det finns just nu inga
andra föreningar i Limmared som förvaltningen ser möjligt att lägga uppdraget hos.
Förfrågan har också gått till andra aktörer med bra strategisk position utifrån cykelvägnätet.
I Tranemo har flera aktörer tillfrågats, samtliga har tackat nej. Cykeluthyrning fodrar fasta
och generösa öppettider under vardag, helg och semestertider. Det påyrkar också ett låst och
säkert förvaringsutrymme samt möjlighet till reparation och underhåll. I en del fall även ett
bra bokningssystem.
Outdoorsupport är ett lokalt aktivitetsföretag med inriktning på friluftsliv och naturturism.
De åtog sig cykeluthyrningen för Tranemo kommuns räkning under sommaren 2021.
Dessvärre stals cyklarna kommunen hade köpt in tidigare och därmed finns just nu inga
kommunägda cyklar kvar för uthyrning.
Förvaltningen anser att uthyrning av cyklar inte bör ligga i kommunens regi, däremot ska
förvaltningen ha, och har redan, en stöttande roll i affärsutvecklingen för företag och
föreningar, genom att skapa förutsättningar som motiverar entreprenörer att investera i
tjänster och produkter som attraherar besökare samt möjliggör samverkan kring
marknadsföring av detta.
Outdoor/naturturism, där cykling är en stor och växande del, är också ett av de prioriterade
områden som förvaltningen ska arbeta med i enlighet med antaget Strategiskt dokument för
besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun. Det innefattar cykelturism i sin
helhet, allt från att tillgängliggöra cykelleder till att stötta entreprenörer i arbetet med att
paketera cykelupplevelser, där även service som uthyrning av cyklar är en del.
I det arbetet förs kontinuerlig dialog med föreningar, besöksnäringsföretag, bibliotek och
andra möjliga serviceinrättningar, om framtida möjligheter till uthyrning. Frågan har också
lyfts vid bland annat möten med byalag och samhällsföreningar samt i nätverk där
besöksnäringsföretag ingår.
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2022-02-28
Förvaltningen anser därför att en särskild plan för uthyrning inte behöver tas fram utan
ingår i det redan pågående arbetet.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan i nuläget.

Barnkonventionen
Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §8, 2022-01-13
Tjänsteskrivelse om en InfoPoint på Glasets hus, cykeluthyrning i Limmared samt plan för
cykeluthyrning i övriga delar av kommunen
Strategiskt dokument för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun
KS/2015:652

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 43 Motion om digitala infopoints - Christoffer Andersson (C)
KS/2021:300
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen antas
Utredningen godkänns

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
Karin Ljungdahl, Lennart Haglund och Christoffer Andersson har 2021-04-30 lämnat en
motion angående digitala InfoPoints.
Förslagsställarna föreslår att
• En utredning bör genomföras med uppdrag att titta på kostnader av digitala
skärmar/InfoPoints samt platser där skärmarna kan placeras.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställarna 2021-11-22, för att ge motionärerna tillfälle
att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen har, genom tidigare projekt, arbetat med en förbättring av den digitala
tillgängligheten för besökare, då i huvudsak Sjuhäradsövergripande. Det arbetet inkluderade
digitala InfoPoints, placerade på våra fysiska InfoPoints, uppkopplade till kommunens
turistsajt www.svenlungatranemo.se.
Idag finns en mindre digital skärm på Centralen för uppsättning.
Förvaltningen har begärt in offerter och fått en ekonomisk översikt av kostnaden för digitala
InfoPoints samt vilken modell som skulle vara bäst lämpad.
Gällande platser för digitala InfoPoints, skulle de i första hand vara de besöksmål som idag
har ett högt besöksflöde, exempelvis Centralen och Glasets hus. Det bör också finnas ett par
mobila skärmar, med möjlighet att förflyttas efter säsong, och då finnas på platser som
Torpa, Hofsnäs och Kroksjön.
Då en digital InfoPoint kräver någon form av tillsyn, är det viktigt att det finns bemanning
där skärmen ska stå samt god tillgänglighet för besökarna, så som öppettider och utrymme.

Ekonomisk påverkan
Inköp av en digital skärm kostar 29 000- 32 000 kronor, vid köp direkt. Alternativt 970
kronor/månaden i 36 månader. Service och support ingår i avgiften. Kostnaden för inköp av
digitala InfoPoints ryms inte inom befintlig budget för
Samhällsutveckling/Samhällssektionen.
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Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
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AU §7, 2022-01-13
Svar på Motion om digitala infopoints 2021-11-29
Motion om digitala infopoints

Beslutet skickas till
Samhällsektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 44 Destination Isaberg i Hestra Ekonomisk Förening KS/2021:431
Kommunstyrelsens beslut
•

Tranemo kommun går in som medlemmar i Destination Isaberg ekonomisk förening
och tar medlemsavgifter ur befintlig budget.

Ärendet
Isaberg Mountain resort är idag södra Sveriges största friluftsanläggning med över 250 000
besökare varje år. Området växer och näringar som drar nytta av Isaberg sprider sig över
länsgränserna. Hela östra delen av Tranemo kommun ingår i regionen. Genom medlemskap
i Destination Isaberg ekonomisk förening kan Tranemo kommun vara med och påverka
utvecklingen. Besökare till Hestra och Isabergsområdet, som vill utöva naturnära aktiviteter
året runt, har de senaste åren ökat kraftigt.
Ett antal aktörer och besöksanläggningar i Hestra och Isabergsområdet har funnit att en
större samverkan och samarbete kring naturturism behöver realiseras. Detta för att få en
hållbarhet i naturen, en hållbar turism och skapa en framtida utveckling av destinationen
som står sig i en ökad konkurrens inom naturturism. Idén är att föreningen ska vara en
gemensam plattform där både näringslivet, föreningslivet, markägarna samt kommunerna
Gislaved, Gnosjö och Tranemo samverkar.
De avgifter som föreningen tidigare har presenterat, har reviderats och förvaltningen ser nu
därför en möjlighet att gå in som medlem i föreningen och samverka för att stärka och
utveckla vårt område.

Ekonomisk påverkan
Medlemsinsats 3 000 kronor. Årligen ska härutöver erläggas en avgift till föreningen för de
tjänster som föreningen utför, denna avgift är 10 000 kronor. Tas på befintlig budget för
turism och landsbygd inom Samhällsutveckling.
Avtalstid två år.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.

Beslutsunderlag
AU §17, 2022-01-27
Tjänsteskrivelse 2021-11-15
Samarbetsavtal för Destination Isaberg i Hestra
Stadgar Destination Isaberg i Hestra ek. förening
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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
2022-02-28
Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
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§ 45 Motion om giftfri miljö - Centerpartiet KS/2021:97
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen antas

Ärendet
Karin Ljungdahl (C) och övriga i Centergruppen har 2021-02-03 lämnat en motion angående
att revidera och aktualisera handlingsplan Giftfri förskola samt att se över om fler
verksamheter kan ingå i en handlingsplan för giftfri miljö.
Förslagsställarna anser att ”…mycket arbete gjordes på våra förskolor genom att rensa och
fasa ut material samt öka kunskapen inom detta område. Det har nu gått fem år och med
tanke på att; Miljömålen utgör grunden i ett långsiktigt
miljöarbete och bör därför fortlöpande ses över (KS/2013:29) samt att giltighetstiden för
handlingsplan Giftfri förskola nyligen löpt.”
Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C) 2021-03-10 för att ge en av
motionärerna tillfälle att utveckla förslaget om vilka fler verksamheter som kunde vara
aktuella. Karin Ljungdahl lyfte då bland annat kompetenshöjning om handlingsplanen i de
områden som rör städ, inköp m.m. Förslagsställaren skulle återkomma med fler synpunkter
från partigruppen vilket inte har inkommit efter påminnelse den 2021-07-21.
Handlingsplanen för giftfri förskola beslutades 2017-02-06 och har en giltighetstid till 202102-06. Flera delar i handlingsplanen är genomförda helt eller delvis medan andra delar
kvarstår att genomföra. Förvaltningen anser därför att en reviderad handlingsplan bör tas
fram i enlighet med motionen.

Ekonomisk påverkan
Genomförande av vissa åtgärder i handlingsplanen medför kostnader som till exempel
ersättande av gamla sovmadrasser till nya giftfria. I den reviderade handlingsplanen
redovisas kostnadsuppskattningar.

Barnkonventionen
Handlingsplanen syftar till att säkerställa barns hälsa genom att minska risken för att de
utsätts för skadliga ämnen. Genomförandet av reviderad handlingsplan är positivt ur ett
barnperspektiv.
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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.
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Beslutsunderlag
AU §6, 2022-01-13
Tjänsteskrivelse Svar på Motion om giftfri miljö -Centerpartiet
Motion om giftfri miljö
Handlingsplan Giftfri förskola

Beslutet skickas till
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Samhälssektionen
Motionärerna
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 46 Gemensamt biblioteksdatasystem i 7härad KS/2021:471
•

•
•
•

Godkänner samverkansavtalet som reglerar sammanslagning av
biblioteksdatasystemen i Tranemo, Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Ulricehamn och Vårgårda.
Ger förvaltningen i uppdrag att delta i gemensam upphandling av
biblioteksdatasystem för samtliga bibliotek i 7härad.
Ger Borås stad fullmakt att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen, Tranemo
kommun tecknar sedan avtal med tilldelad leverantör.
Godkänner kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i
biblioteksklustret delas utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan
deltagande kommuner.

Beslutsmotivering
De kommersiella biblioteksdatasystemen som finns för svenska folkbibliotek ägs idag av ett
och samma företag, det företaget har beslutat att lägga ned båda sina befintliga system och
istället erbjuda ett helt nyutvecklat system. Det innebär att alla kommuner i Boråsregionens
kommunalförbund behöver skaffa ett nytt system inom några få år.
För att stärka samarbetet inom Boråsregionen och för att maximera nyttan för
biblioteksanvändarna inom hela kommunalförbundet vill biblioteken skapa ett nytt
bibliotekskluster, så att det går att låna och lämna fritt inom hela delregionen. Biblioteken i
kommunalförbundet kommer att dela flera resurser med varandra och på så sätt kunna
stötta varandra och utveckla biblioteken tillsammans.
Då alla måste byta system är det ett lämpligt tillfälle att skapa ett delregionalt
bibliotekskluster. För att kunna gå vidare till upphandling av system krävs nu ett politiskt
beslut om att upphandla ett nytt system och gå vidare med klusterbildningen.
Svenljunga och Tranemo bibliotek har sedan flera år tillbaka ett gemensamt
biblioteksdatasystem och det samarbetet har fungerat mycket bra.
Föreslagen kostnadsmodell är den som är vanligast att använda sig av i sådana här
samarbeten.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra en fortsatt utveckling av
bibliotekets tjänster i framtiden. Få bättre användning av våra gemensamma resurser, stärka
och utnyttja personalens kompetens. Genom samverkan stärker det invånarnas rätt till
kunskap, information och kultur som en del av det demokratiska samhället. Att införskaffa
och tillhandahålla ett gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister för biblioteken är
vägen framåt för att ge alla invånarna i Boråsregionen fortsatt god tillgång till
biblioteksservice av hög kvalitet.
• Mediebeståndet ökar
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Kommunstyrelsens beslut

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medieutbudet ska kunna nås av invånarna på jämlika villkor
Möta dagens och morgondagens behov på resurseffektivt sätt
Hög tillgänglighet och servicenivå
Utvecklar biblioteksverksamheterna
Bättre tillgång till mångspråk
Fortbildning internt/Kollegialt lärande/Lära av varandra
Stärka samverkan mellan kommunerna/biblioteken
Minskat antal fjärrlån
Totala kompetensen inom samarbetet blir större
Gemensamma upphandlingar
”Mer för fler”
Biblioteken i samarbetet oavsett storlek blir starkare och mindre sårbara i en
föränderlig omvärld
Samverkan möjliggör en hög utvecklingstakt som följer omvärldens efterfrågan av
bland annat digitala tjänster.
Handlar inte om ekonomiska besparingar, att minska personal eller resurser utan
använda de ekonomiska medlen och personalresurserna på ett mer effektivt sätt

Ärendet
Företaget Axiell lägger ned sina båda biblioteksdatasystem Book-it och Mikromarc (Tranemo
har Mikromarc), och därför behöver en upphandling av ett nytt system ske. I dagsläget finns
två system som realistiska alternativ för folkbibliotek i Sverige, Quria som är Axiells nya
biblioteksdatasystem och Koha som är ett lite äldre system, som är baserad på öppen källkod
och därmed ger möjlighet för biblioteken själva att utveckla systemet.
Då alla bibliotek i Borås- och Sjuhäradsbygdens kommunalförbund måste byta system är det
ett mycket bra tillfälle att stärka samverkan, pressa kostnaderna för ett nytt system och ge
goda möjligheter till bättre biblioteksservice i hela delregionen.
Att skapa en sådan klusterbildning är på intet sätt unikt. Liknande klusterbildningar finns
redan i Västra Götalandsregionen, till exempel ”Bibliotek Mellansjö”, där Skövde och ett
flertal kommuner runt Skövde samarbetar på det sättet. Andra exempel runt om i landet där
man gör eller är väg att göra likadant är Värmland, Dalarna, Västmanland, Norrbotten med
flera. Kort sammanfattat har biblioteken upptäckt att man på regional eller delregional nivå
har mycket att vinna på att samarbeta mer.
Fördelar med ett bibliotekskluster är flera. Biblioteken blir en större spelare vid
upphandlingar, kompetensen hos varandras personal blir lättare att ta tillvara, ett
bibliotekskort med gemensamt regelsystem i delregionen gör att användare kan låna och
lämna media på bibliotek i hela delregionen, till exempel låna en bok i Tranemo och lämna
tillbaka den i Borås. Utbudet blir helt enkelt större för hela delregionens befolkning.
85/15-modellen för kostnadsfördelning innebär att 85% av kostnaderna fördelas utifrån
befolkningsmängd i kommunerna och 15% fördelas rakt av mellan kommunerna. Det är den
modell som är klart vanligast att använda sig av i de här sammanhangen. Att 15% fördelas
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Ekonomisk påverkan
Investeringskostnad för nytt biblioteksdatasystem beräknas till ca 200 tkr.
Driftkostnaden av systemet blir ca 80tkr/år. (Nuvarande driftkostnad ca 60tkr/år.)
Uppgifterna ovan är uppskattade och kan komma att ändras i samband med att
upphandling av system genomförs.
Kommunerna kommer att behöva jämka regler och avgifter. Den översynen görs när beslut
om samverkan och upphandling fattats.
Kostnaderna ryms inom sektionens budget 2022

Barnkonventionen
Utifrån ett barnrättsperspektiv kan vi konstatera att barn och unga påverkas positivt, dels
genom ett byte till ett mer modernt system och genom att biblioteken samarbetar närmare.
Att byta system är inte ett val utan en nödvändighet, men bör ha en mindre påverkan på
barn och ungas användarupplevelse. Att kunna låna och lämna friare inom biblioteksklustret
blir en tydlig förbättring ur ett barnperspektiv, inte minst underlättar det för de barn som
kanske bor delat i två olika kommuner i delregionen eller för de som går i skola i en
kommun och bor i en annan.

Beslutsunderlag
AU §24, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse 2021-12-22
Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen.

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
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rakt av är Borås till godo, men samtidigt kommer Borås ta ett större ansvar i samordning och
vissa specialistkunskaper. Fördelningsmodellen kommer att utvärderas efter ett år.
85/15-modellen används för att fördela kostnader som rör biblioteksdatasystemet,
logistikkostnader inom det nya samarbetet, kostnader för bibliotekskort och övriga
materialkostnader som kan bli aktuella.
Kommunerna kommer att behöva jämka regler och avgifter. Den översynen görs när beslut
om samverkan och upphandling fattats.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28
Status
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§ 47 Policy för kommunens skogsinnehav KS/2018:726
•

Antar Policy för kommunens skogsinnehav.

•

Arbetet med att revidera och förnya skogsbruksplanen ska utgå från Policy för
kommunens skogsinnehav.

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
Allmänna utskottet gav, 2018-09-06 § 146, förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för
långsiktigt förvaltande av kommunens skog, detta med hänsyn till kommunens tre
hållbarhetsperspektiv.
I kommunens naturvårdsplan från 2016 finns dessutom åtgärden att ta fram en policy för
kommunens skogar formuleras så här ”mål: En politiskt förankrad policy som ligger
tillgrund för kommunens skogsbruksplan”.
Förvaltningen har under åren sett att det även finns behov av politiskt beslutade riktlinjer för
kommunens skogsförvaltning så att kommunens förhållningssätt konkretiseras mer.
Därför har det nu arbetats fram förslag på dels en policy för kommunens skogsinnehav dels
riktlinjer för kommunens skogsförvaltning.
Detta är två helt nya styrdokument då det tidigare varken har funnits någon policy eller
några riktlinjer gällande kommunens skogar. De styrdokument som finns sedan tidigare,
inom området, är lokala miljömål, en skogsbruksplan och en naturvårdsplan, som är en del
av kommunens översiktsplan.
Skogsbruksplan ska inom kort revideras och förnyas. De nu föreslagna nya styrdokumenten
bör ligga till grund för det arbetet.

Ekonomisk påverkan
Styrdokumenten har i sig ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan ett minskat skogsbruk
på sikt leda till minskade intäkter för kommunen.

Barnkonventionen
Att inriktningen för skogsinnehavet och skogsförvaltningen, genom de föreslagna
styrdokumenten, styrs åt att beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter bör ha en
positiv påverkan på barn.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

45

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28
Beslutsunderlag
AU §28, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse 2021-11-29
Allmänna utskottets beslut 2018-09-06 § 146
Policy för kommunens skogsinnehav

Föredragning och debatt
Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.
Vice ordförande Lennart Haglund (C) och Caroline Bergmann (Mp) deltar i debatt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Bergmann (Mp) yrkar på att lägga till ”biologisk” mångfald i policyn (punkt 3 sid.
4).
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på avslag till Bergmanns (Mp) yrkande och
bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Bergmanns (Mp) yrkande med bifall mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för bifall till Bergmanns (Mp) yrkande
Nej-röst för avslag till Bergmanns (Mp) yrkande

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

X

Rose Torkelsson (S)

X

Rikard Strömberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)
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X

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Ellinor Liljegren Kalmar (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Wajdi-Louis Azouri (SD)

X

Anders Brolin (S)
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Stina Kajaso (V)

X

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 48 Tilläggsavtal Änglarps deponi KS/2021:484
•
•
•

Inleder process om avtalsförnyelse mellan kommunerna år 2040.
Genomför tillsammans med Svenljunga kommun en årlig avstämning gällande
kostnadsutveckling, inför årets balansdag.
Ovanstående beslut gäller under förutsättning att det även antas av andra
avtalsparten.

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
Inför sluttäckningsarbeten av Änglarps deponi i Svenljunga kommun tecknades ett avtal om
sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponin mellan Svenljunga och Tranemo
kommun. Avtalet reglerar kostnadsfördelning mellan kommunerna av sluttäckning och
efterbehandlingsfasen. Enligt gällande lagstiftning innebär efterbehandlingsfasen kontroll
och uppföljning av deponins omgivning i 30 år. Vid avtalets tecknande planerades deponin
vara sluttäckt 2015, således löper avtalet till 2045, och därefter tillsvidare med ömsesidig
uppsägning av ett år.
Branschexperter är ense om att efterbehandlingsfasen kommer att pågå betydligt längre än
de nu lagstadgade 30 åren. För att säkerställa ett långsiktigt gemensamt ansvarstagande
föreslår förvaltningen följande tillägg till nuvarande avtal
1) En process om avtalsförnyelse inleds 2040
2) ett tillägg om årlig avstämning gällande kostnadsutveckling inför årets balansdag, detta
följer av Rådet för kommunal redovisning (rekommendation R9)
Ärendet lyfts för beslut i respektive kommun.

Ekonomisk påverkan
Tillägget till avtalet har ingen ekonomisk påverkan, avsättningar för framtida kostnader för
deponier måste göras oavsett om ändring i avtalet görs.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §4, 2022-01-13
Tjänsteskrivelse 2021-09-14
Tjänsteskrivelse från Svenljunga kommun
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Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Svenljunga kommun

Slutinstans
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Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 49 Riktlinjer sponsring KS/2021:489
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar riktlinjer för sponsring

Förvaltningen föreslår en uppdatering av riktlinjerna för sponsring då senaste
uppdateringen skedde 2013.
Ärendet återremitterades vid Allmänna utskottets sammanträde 2021-10-21 för vidare
handläggning. Vid utskottets sammanträde 2021-11-04 diskuterades frågan ytterligare.
Utifrån dessa dialoger har förvaltningen ett nytt förslag på revidering av Riktlinjer för
sponsring.
De ändringar som skett i riktlinjerna är följande:
- Tillägg i syfte om när kommunen sponsrar föreningsliv och olika event.
- Tillägg i Tranemo kommun som sponsormottagare I sponsoravtalet ska det
regleras vilka motprestationer som sponsorn förväntar sig. Det kan variera från fall
till fall beroende på vad sponsorn anser är en proportionell motprestation.
- Tillägg under beslut om sponsring, att Som huvudregel ska sponsoråtaganden
sträcka sig max ett år i taget, med möjlighet till eventuell förlängning..

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.

Beslutsunderlag
AU §27, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse om riktlinjer för sponsring
Riktlinjer sponsring
AU §148 Riktlinjer sponsring

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

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Författningssamlingen
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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
2022-02-28
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer Sponsring

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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§ 50 Medborgarförslag om stoppljus i Uddebo KS/2021:313
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås

Ärendet
Claes Blixt har 2021-05-05 lämnat ett medborgarförslag om stoppljus i Uddebo.
Förslagsställaren önskar att Tranemo kommun stöder förslaget.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-11-24 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag. Claes förslag till placering av stoppljuset är vid
övergångsstället över väg 156 mellan Kalsebovägen och Skolgatan.
Trafikverket är ansvarig väghållare för väg 156 genom Uddebo och därmed ansvarig för ett
eventuellt verkställande av stoppljus. Om kommunen stödjer förslaget och Trafikverket
godkänner anläggandet kommer det att ske enbart på kommunens bekostnad. I
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 156 (TRV 2018/51866) som kommunen varit
delaktig i framgår ett antal förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Uddebo. Stoppljus
är inte en av åtgärderna. Förvaltningen anser att föreslagna åtgärder i åtgärdsvalsstudien
höjer trafiksäkerheten i tillräcklig utsträckning.

Ekonomisk påverkan
Ingen påverkan. Hur stor den ekonomiska påverkan på kommunen blir om
medborgarförslaget antas och Trafikverket godkänner anläggandet går i dagsläget inte att
säga utan kräver en separat utredning.

Barnkonventionen
Förvaltningens förslag påverkar inte barnen då föreslagna åtgärder i åtgärdsvalsstudien
kommer höja trafiksäkerheten.

Beslutsunderlag
AU §1, 2022-01-13
Tjänsteskrivelsen Svar på Medborgarförslag om stoppljus i Uddebo 2021-11-26
Medborgarförslag om stoppljus i Uddebo
Åtgärdsvalsstudie väg 156 (TRV 2018/51866) sidorna 120, 121 och 122
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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
2022-02-28
Beslutet skickas till
Claes Blixt
Stratsys
Samhällssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Åtgärdsvalsstudie väg 156 (TRV 2018/51866)

Slutinstans
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§ 51 Medborgarförslag om Järnvägsgatan och Boråsvägen vid
Länghemskolan KS/2021:433
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget punkt 1 antas
Medborgarförslaget punkt 2 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.

Ärendet
Personalen på Länghemsskolan har genom Stina Svensson, 2021-09-21, lämnat ett
medborgarförslag om trafiksäkerheten för skolbarnen vid Länghemsskolan.
Förslagsställarna anser att det behöver anordnas någon typ av hinder som hindrar cyklande
skolbarn att cykla rakt ut på Järnvägsgatan i Länghem. Dessutom önskar förslagsställarna att
kommunen påverkar Trafikverket att bygga en trottoar utmed Boråsvägen mellan
Järnvägsgatan och skolan Förvaltningen var i kontakt med Stina Svensson 2021-11-24 för att
ge henne tillfälle att utveckla förslaget. Hon förtydligade då att förslaget i punkt 2 är att
anlägga en trottoar utmed Boråsvägen.
Punkt 1 i medborgarförslaget
Förslaget är att montera upp något slags hinder som gör att skolbarnen inte kan cykla rakt ut
på Järnvägsgatan från Länghemsskolans cykelparkering. Förvaltningen anser att detta är ett
bra förslag som ökar säkerheten för framförallt skolbarnen och dessutom kan utföras med
relativt enkla åtgärder.
Punkt 2 i medborgarförslaget
Förslaget är att anlägga en trottoar utmed Boråsvägen mellan Järnvägsgatan och
Länghemsskolan. Då det finns andra säkra gångvägar till Länghemsskolan föreslår
förvaltningen avslag på denna punkt.
Trafikverket är ansvarig väghållare för Boråsvägen så kommunen kan inte besluta om att
anlägga en trottoar men har i dialog med Trafikverket pekat ut Boråsvägen som lämplig gcväg i cykelstråkutredningen för Länghem.

Ekonomisk påverkan
Punkt 1: Kostnad för åtgärd är ca 10 000 kr och ryms i befintlig budget.
Punkt 2: Ingen ekonomisk påverkan. Om förslaget antas och Trafikverket godkänner
anläggandet blir kostnaden för kommunen ca 650 000 kr i 2021 års prisnivå.
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Barnkonventionen
Ur ett barnrättsperspektiv har punkt 1 en relativt stor påverkan på säkerheten för framförallt
skolbarnen att ta sig från skolan. Punkt 2 påverkar inte i någon större grad barnen då
alternativa säkra gång- och cykelvägar till skolan finns.

Beslutsunderlag
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AU §2, 2022-01-13
Medborgarförslag om Järnvägsgatan och Boråsvägen vid Länghemskolan
Tjänsteskrivelsen om Järnvägsgatan och Boråsvägen vid Länghemsskolan 2021-11-26

Beslutet skickas till
Stina Svensson
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Stratsys
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§ 52 Medborgarförslag om trafik och säkerhet för skolbarn KS/2021:442
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget punkt 1 och 3 antas
Medborgarförslaget punkt 2 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.

Ärendet
Lars Gunnar Rubne har 2021-07-26 lämnat ett medborgarförslag om trafik och säkerhet för
skolbarn.
Förslagsställaren anser att det behöver anordnas någon typ av staket som hindrar cyklande
skolbarn att cykla rakt ut på Järnvägsgatan i Länghem. Dessutom önskar förslagsställaren att
kommunen påverkar Trafikverket att bygga en trottoar utmed Boråsvägen mellan
Järnvägsgatan och skolan samt anlägga två förhöjda övergångsställen på Hagagatan i
Länghem.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-11-24 för att ge honom tillfälle att
utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget att tillägga.
Punkt 1 i medborgarförslaget
Förslaget är att montera upp något slags hinder som gör att skolbarnen inte kan cykla rakt ut
på Järnvägsgatan från Länghemsskolans cykelparkering. Förvaltningen anser att detta är ett
bra förslag som ökar säkerheten för framförallt skolbarnen och dessutom kan utföras med
relativt enkla åtgärder.
Punkt 2 i medborgarförslaget
Förslaget är att påverka Trafikverket att anlägga en trottoar utmed Boråsvägen mellan
Järnvägsgatan och Länghemsskolan. Då det finns andra säkra gångvägar till
Länghemsskolan föreslår förvaltningen avslag på denna punkt.
Punkt 3 i medborgarförslaget
Förslaget är att påverka Trafikverket att bygga om de två befintliga övergångsställena på
Hagagatan i Länghem så att dessa blir förhöjda. Förvaltningen anser att detta kan vara en
bra åtgärd som dels förhöjer säkerheten för gång- och cykeltrafikanter och dels håller ner
fordonshastigheten på Hagagatan. Eventuell åtgärd beslutas av Trafikverket i samråd med
kommunen. Troligtvis kommer kommunen att få betala för att få åtgärden genomförd.

Ekonomisk påverkan
Punkt 1: Kostnad för åtgärd är ca 10 000 kr och ryms i befintlig budget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-02-28
Punkt 2: Ingen ekonomisk påverkan. Om förslaget antas och Trafikverket godkänner
anläggandet blir kostnaden för kommunen ca 650 000 kr i 2021 års prisnivå.
Punkt 3: Trolig kostnad för kommunen, om Trafikverket godkänner anläggandet, är ca
300 000 kr i 2021 års prisnivå.

Barnkonventionen

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Ur ett barnrättsperspektiv har punkt 1 och 3 en relativt stor påverkan på säkerheten för
framförallt skolbarn att ta sig till och från skolan. Punkt 2 påverkar inte i någon större grad
barnen då alternativa säkra gång- och cykelvägar till skolan finns.

Beslutsunderlag
AU §3, 2022-01-13
Medborgarförslag om trafik och säkerhet för skolbarn
Tjänsteskrivelsen om trafik och säkerhet för skolbarn 2021-11-26

Beslutet skickas till
Lars Gunnar Rubne
Samhällssektionen
Ekonomifunktionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53 Medborgarförslag om en skatepark i Tranemo KS/2021:370
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

Med hänvisning till att vi är en liten kommun och redan har en skatepark i centrala
Limmared och att det är relativt höga kostnader för att anlägga ytterligare en skatepark,
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Mio Eriksson har 2021-06-03 lämnat ett medborgarförslag med önskemål om en skatepark i
centrala Tranemo. Mio anger att många barn och ungdomar skulle få mer att göra och ha kul
tillsammans om det fanns en skatepark i Tranemo. Det framgår två förslag var en skatepark
skulle kunna ligga, på gräsmattan vid simhallen eller nere vid sjön nära Centralen.
Förvaltningen har mejlat förslagsställaren 2021-10-20 för att ge tillfälle att utveckla sitt
förslag. Något svar har ännu inte inkommit till förvaltningen.
En skatepark är en anläggning som är byggd för skateboard, BMX och avancerad inlineåkning. En skatepark finns redan centralt i Limmared och kan användas av alla i kommunen.
Det finns förbindelser mellan Tranemo och Limmared med buss och även en asfalterad
gång- och cykelväg som går i anslutning till skateparken.
Kostnaden för att anlägga en skatepark varierar med storleken. Skateparken i Gislaved
kostade cirka 2 miljoner kr och i Limmared kostade den ca 1,3 miljoner kr men där gjordes
då stora insatser ideellt.

Ekonomisk påverkan
Förvaltningens förslag till beslut får ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Förvaltningens förslag till beslut har en viss påverkan på barn, på så sätt att barn och
ungdomar i Tranemo inte får en direkt närhet till en skatepark. Dock är påverkan inte så stor
då alla är välkomna att använda skateparken i Limmared.

Beslutsunderlag
AU §30, 2022-02-10
Svar på Medborgarförslag om en skatepark i Tranemo
Medborgarförslag om skatepark i Tranemo
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Beslutsmotivering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28
Beslutet skickas till
Mio Eriksson
Samhällssektionen
Stratsys
Slutinstans
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Kommunfullmäktige
Status
Kommunfullmäktige
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§ 54 Medborgarförslag om upprättande av hundrastgård i Grimsås
KS/2020:372
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att föra dialog med
förslagsställaren.

Beslutsmotivering
En hundrastgård kommer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 186
uppföras i Tranemo inom det närmsta året. Förvaltningen vill därför avvakta och utvärdera
nyttan, besöksfrekvens samt driftskostnader innan man eventuellt anlägger ännu en
hundrastgård.

Ärendet
Ett medborgaförslag har inkommit 2020-07-19 från Marie Carlsson om att kommunen skall
anlägga en hundrastgård i Grimsås.
Förvaltningen har via e-post försökt få tag i förslagsställaren 2021-02-11 för att säkerställa att
förslaget ej missuppfattats men får ingen återkoppling från henne.
I medborgarförslaget framgår att förslagsställaren Marie Carlsson anser lämplig plats för
uppförande av hundrastgård är på kommunägda fastigheten Moghult 1:92 intill lekplatsen
utmed Källegatan.
Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo,
så det framgår tydligt att det finns ett intresse för detta i kommunen.
Förvaltningen anser att nyttan, besöksfrekvens samt driftskostnader för den som ska
anläggas i Tranemo behöver utvärderas innan fler medborgarförslag om hundrastgårdar
eventuell kan antas.

Ekonomisk påverkan
Beslutet får ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen större inverkan ur ett barnperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §19, 2022-02-10
Tjänsteskrivelsen 2021-12-02
Medborgarförslag om hundrastgård i Grimsås
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Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att återremittera ärendet och ge förvaltningen
i uppdrag att föra dialog med förslagsställaren.
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande.

Beslutsgång
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Ordförande ställer Haglund (C) yrkande med bifall mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Haglunds (C) yrkande.

Beslutet skickas till
Marie Carlsson
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Pågående
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§ 55 Uppdrag - Ta fram förslag på kostnad och avtal med Ung Omsorg
inför Budget 2021 KS/2020:45
Kommunstyrelsens beslut
Upprättar inget avtal med extern part utifrån pågående pandemi samt ekonomiska
förutsättningar för 2022.

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

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Tony Hansen, la ett initiativärende till Kommunstyrelsen
den 20 januari 2020, som bifölls. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag
med Ung Omsorg inför budget 2021. Den 28 september 2020 (beslut 163 §) fick förvaltningen
uppdraget att teckna ett avtal med Ung Omsorg när pandemin var över.
Ung Omsorg är ett företag vars syfte är att skapa meningsfulla möten mellan generationer
och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. Företaget riktar sig till ungdomar i åldern 15–
18 år. Ungdomen kommer till ett vård- och omsorgsboende ett par timmar en helg i
månaden för att ordna aktiviteter och erbjuda så kallad guldkant på tillvaron för de äldre.
Ung Omsorgs kostnadsförslag för år 2020 för Tranemo kommun var 477 tkr.
Förvaltningen diskuterar att i egen regi genomföra kvalitetsökning under helgtid för de
boende på vård- och omsorgsboende. Redan idag sker detta med stöd av nationella medel,
så kallad Guldkantspersonal, men det kan utökas. Sektionen fortsätter att arbeta fram
koncept som inte belastar ekonomin och samtidigt ger en ökad kvalitet under helgerna åt de
äldre. Här finns tankar på samverkan med arbetsmarknadsenheten och verksamhet
Funktionshinder.
Pandemin pågår fortfarande. Våra äldre är till stor del vaccinerade och samtidigt sköra. Gruppen
ungdom har generellt sett fortfarande en hög smittspridning och låg vaccinationsgrad. Det är en
faktor som vägs in i förslag till beslut att inte gå vidare med Ung Omsorg.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
OU §11, 2022-01-13
Tjänsteskrivelse 2021-11-29
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-28, §163, inför budget 2021
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Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Stratsys
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Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 56 Delårsrapport januari - augusti 2021 SÄRF KS/2021:586
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Noterar informationen gällande delårsrapport januari-augusti 2021 för SÄRF.

Ärendet
Delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska behandlas av respektive
medlemskommuns Kommunfullmäktige.
Södra Älvsborgs Räddningsförbund organiserar och driver räddningstjänst för sex stycken
kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.
Resultatet för perioden januari-augusti 2021 visar ett underskott med -2,5 mnkr. Prognosen
för hela året visar också ett underskott om -2,5 mnkr och skillnad mot budget om -1,0 mnkr.
Största avvikelsen kommer från ökning av pensionskostnaden enligt prognos från KPA.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och att det inte
framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i
delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen beslutat om.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag
AU §11, 2022-01-13
Tjänsteskrivelse 2021-11-30
Delårsrapport SÄRF januari - augusti 2021, hela ärendet
Delårsbokslut revisorernas bedömning, underskrivet SÄRF
Delårsrapport, revisorernas granskningsrapport 2021-10-25 SÄRF
§ 58 Delårsrapport, protokollsutdrag från direktionen SÄRF

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen
SÄRF

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag från KF
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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
2022-02-28
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
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Kommunfullmäktige
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§ 57 Årsbokslut Bengt Claessons minne 2020 KS/2021:577
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Godkänner Årsbokslut för 2020 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Jäv
Rose Torkelsson (S), Cecilia Valbrant (C) och Caroline Bergman anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Bo Haarala (S), Jörgen Erikson (C) och Gunilla Blomgren (L) ersätter.

Ärendet
Årsbokslutet för 2020 för Bengt Claessons minnesfond. Stiftelsens ändamål är att dela ut
stipendier till studerande som kommer från Tranemo församling och som studerar på
grundskola, gymnasieskola eller högskola/universitet.
Kommunstyrelsen har sedan 2010 fått uppdraget att förvalta stiftelsen och en
donationskommitté, bestående av sektionschefen för lärandesektionen och bildnings- och
kulturutskottet, vilket ansvar för den årliga utdelningen.
2020 beviljades 33 elever stipendium, uppdelat på 12 högskolestuderande, 16
gymnasieelever samt 5 grundskoleelever. Totalt utdelades det 324 000 kronor.
Stiftelsens resultat för 2020 var 75 973 kronor och det totala egna kapitalet var 1 575 693 kr.
Ekonomisk påverkan
Ärendet har inte ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
LU §70, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-05
Årsbokslut 2020

Föredragning och debatt
Administrativ chef Per Ambjörnsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Revisor
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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
2022-02-28
Status
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Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28

§ 58 Anmälningar om kränkningar till huvudman, LU 2021 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
och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut.

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning
som har inkommit sedan förra sammanträdet. Två gånger om året (vårtermin respektive
hösttermin) redovisas en utförligare sammanställning och analys av de kränkningsärenden
som inkommit. I tabellen nedan redovisas de fem anmälningar som inkommit sedan förra
utskottsmötet.
Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2021-11-10—2021-11-30
Skolform
förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

Utsatt
barn/elev
pojke
flicka

Inblandade
2
3

3

barn/elev
personal
annan
vuxen

5

Typ av
kränkning
fysisk
psykisk
muntlig

2
2
4

skriftlig

1

Diskrimineringsgrund
nej
ja

4
1

2

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna 2021-11-10—2021-11-30
1
kön
Ordförandes sign

2

Justerares sign

Justerares sign

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
2022-02-28
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

1
1

Ekonomisk påverkan
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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
Tjänsteskrivelse 2021-11-30

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 59 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 2021-12-01—2021-12-13
Skolform
förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

Utsatt
barn/elev
pojke
flicka

Inblandade
3
2

2

barn/elev
personal
annan
vuxen

4
1

Typ av
kränkning
fysisk
psykisk
muntlig

1
0
4

skriftlig

1

Diskrimineringsgrund
nej
ja

4
1

3

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund 2021-12-01—2021-12-13
Diskrimineringsgrund (antal fall)
kön
Ordförandes sign

Justerares sign

4
2
Justerares sign

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
2022-02-28
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

2

1

Ekonomisk påverkan
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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 §2, 2022-01-13
Tjänsteskrivelse 2021-12-13

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 60 Valärende - Avsägelse från Jonas Blank (V) som ledamot
budgetutskottet KS/2022:92
Kommunstyrelsens beslut
Entledigar Jonas Blank (V) som ledamot i budgetutskottet.
Utser Stina Kajaso (V) till ny ledamot i budgetutskottet.

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
2022-02-18, inkom Jonas Blank (V) med en begäran om att bli entledigad från sina uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsen och budgetutskottet.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jonas Blank

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) föreslår att utse Stina Kajaso (V) till ny ledamot i budgetutskottet.

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

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Kanslifunktionen
HR-funktionen

Status
Avslutat
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•
•
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§ 61 Valärende - Val av ny ersättare till Budgetutskottet KS/2021:572
Kommunstyrelsens beslut
•

Förslag på ersättare till budgetutskottet ges vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

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.
Stefan Larsson (V) har blivit entledigad.
Vänsterpartiets plats som ersättare i budgetutskottet vakant och ska tillsättas.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Larsson (V)
KS §280, 2021-12-20
KS §19, 2021-01-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Stina Kajaso (V) ber om att få återkomma med kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.

Status
Pågående
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§ 62 Initiativärende: Handlingsplaner energiförsörjning - Moderaterna
KS/2022:113
•
•

Initiativärendet avslås.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma på nästkommande
kommunstyrelsesammanträde hur förvaltningen arbetar med frågorna som lyfts i
initiativärendet.

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

Ärendet
Moderaterna har inkommit med ett initiativärende som lyder;
Med den oro som finns inom och utom våra gränser så utsätts både nationer och
kommuner för hot. Inte bara påverkan i sociala medier utan också hot mot
socialförvaltningar från extrema grupper.
Därför vill vi moderater:
Att Kommunen tar fram handlingsplaner för energiförsörjning.
Att kommunen tar fram en krisplan för Brukare inom omsorgen för att
säkerställa att verksamheten kan fungera även om tex elförbrukning
försvinner.
Att Kommunen tar fram planer för hur Grundskolor och förskolor ska
kunna bedriva verksamhet och på vilka orter om tex elförbrukning
försvinner.
Att Kommunen tar fram planer och övar dessa vid eventuellt
skymningsläge.
Att kommunen tar fram en Handlingsplan för hur socialförvaltningens
verksamhet ska skyddas och dess personal ska känna trygghet på jobbet.

Beslutsunderlag
Initiativärende; Handlingsplan energiförsörjning

Föredragning och debatt
Stephan Bergman (M) föredrar initiativärendet.
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-02-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på avslag till initiativärendet samt att förvaltningen får i
uppdrag att återkomma på nästkommande kommunstyrelsesammanträde hur förvaltningen
arbetar med frågorna som lyfts i initiativärendet.

Beslutsgång

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Ordförande ställer sitt yrkande mot Moderaternas förslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandes yrkande.
Omröstning begärs,
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
Ja-röst för bifall till ordförandes yrkande
Nej-röst för bifall till Moderaternas förslag

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för bifall ordförandes yrkande mot 6 nej-röster för bifall till Moderaternas
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandes yrkande.
Omröstning Initiativärende
Ja-röst
Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Rikard Strömberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

X

Stina Kajaso (V)

X

Nej-röst

Lennart Haglund (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Ellinor Liljegren Kalmar (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Wajdi-Louis Azouri (SD)

X

Anders Brolin (S)
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Beslutet skickas till
Stratsys
TPB

Status
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§ 63 Information från förvaltningen KS/2022:14
•
•
•
•

Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information.
Beslutar att ombudgetera 0,8 mnkr från investering Samhäll; verksamhetsnära/årliga
(som får minskat anslag) till investering Grimsåsskolan (som får ökat anslag).
Ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med åtgärdsplan
för budget i balans för lärandesektionen.
Ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med fullständiga
kostnadsberäkningar och förslag på ombudgeteringar inom investeringsbudgeten för
att totalt inte överstiga avsatta budgetmedel inom planperioden.

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
Wajdi-Louis Azouri (SD) reserverar sig mot beslutet om att ombudgetera 0,8 mnkr från
investering Samhäll; verksamhetsnära/årliga (som får minskat anslag) till investering
Grimsåsskolan (som får ökat anslag).

Jäv
Torbjörn Edgren (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.
Christoffer Andersson (C) ersätter.

Förvaltningens information till kommunstyrelsen
Ny fas i pandemin
Den 9 februari togs de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin gick in i en ny fas i
Sverige. För att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet sker återgång
till arbetsplatsen för alla som arbetat på distans successivt. Hos oss i Tranemo kommun har
därför varje chef ansvar för att en successiv återgång till arbetsplatsen sker på bästa sätt
utifrån verksamhetens förutsättningar.
Till allmänheten kvarstår dock tre rekommendationer vilka är viktiga att vi fortsatt tar
hänsyn till och efterlever, dessa är följande:
• För dig som är över 12 år - Vaccinera dig så snart som möjligt
• För dig som har symtom som kan vara covid-19 - Stanna hemma och undvik kontakt
med andra
• För dig som är ovaccinerad - Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus
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Solbacken vård- och omsorgsboende samt Björkhagens förskola
Programhandlingar och kalkyler håller på att sammanställas för både Solbacken och
Björkhagen. När det är klart kommer redovisning ske med aktuella grindar i enlighet med
Regler för investeringsprojekt.

Under januari månad lanserades något som vi valt att kalla för chefstrappan. Chefstrappan
riktar sig till chefer i Tranemo kommun och är avsedd för både befintliga och nya chefer i
organisationen. Med hjälp kursen är förhoppningen att våra chefer får goda
grundförutsättningar för att förstå hur kommunen fungerar och hur ansvaret som chef ser ut
i just Tranemo kommun.
Kursen är byggd i ett digitalt system och består av 5 huvudområden. Huvudområdena för
kursen är följande:
• Styrning och ledning
• HR
• Ekonomi
• Kommunikation
• Digitalisering
Befintliga chefer kommer ha genomfört kursen senast den 31 maj 2022. Kursen ska sedan
vara en naturlig del i nya chefers introduktion.

Projekt medkänsla avslutat
Projektet startade samtidigt som covid19-pandemin bröt ut i mars 2020 och avslutades i
januari 2022.
Syftet med projektet var att påbörja en satsning för ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande
arbetsplatser i Tranemo och Svenljunga kommuner. Satsningen tog utgångspunkt i
kommunernas politiska strävan om att vara en attraktiv arbetsgivare. Projektidén grundade
sig på att först utbilda på individnivå för att sedan ta vidare kunskapen till arbetsplatserna.
Några utdrag av vad som genomförts i projektet är följande:
• Utbildning i ämnena hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsplatser,
engagemang och medarbetarskap, stresshantering och återhämtning, värderingar och
bemötande och samhällsutmaningen och känslan av sammanhang.
• Utbildning av totalt 55 inspiratörer (både Tranemo och Svenljunga kommuner).
Utbildningen har byggt på en så kallad "train-the-trainer-metod" där inspiratörer fått
kunskap som de sedan tar med till sin arbetsplats.
• Föreläsningar inom hälsofrämjande ledarskap med fokus på vad forskningen säger är
viktigt för friska arbetsplatser.
Lärdomar i projektet kommer integreras i vårt övergripande systematiska arbetsmiljöarbete.
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Biblioteket
Nu är det fler som börjar hitta tillbaka till biblioteket och många är nyfikna på huset. Flera
studiebesök är inbokade och ett regionalt bibliotekschefsmöte som arrangeras av Tranemo
kommun och VG-regionens ”förvaltning för kulturutveckling” planeras äga rum den 8 juni i
Centralen och Bio Tranan.

Nyligen avslutades vårt gemensamma införandeprojekt av automationsplattformen (RPA)
som vi drivit tillsammans med Ulricehamns kommun. Därmed finns nu ett nytt verktyg att
använda för alla verksamheter som vill digitalisera processer. Projektet har tagit fram en
teknisk installation och metoder och arbetssätt för hur arbetet med automationer i Tranemo
och Ulricehamns kommuner ska gå till. Vår gemensamma IT-verksamhet förvaltar
automationsplattformen och utvecklar automationer tillsammans med verksamheten som
beställer och äger själva automationen. I Tranemo kommun var vid årsskiftet 2021/2022 fyra
automationer på gång och två i drift.

Användandet och antal e-tjänster växte under 2021
Under året har sammanlagt 17 nya e-tjänster tagits fram i Tranemo kommun, fördelat på fem interna
och 12 externa e-tjänster. Vi ser samtidigt att användning av både interna och externa e-tjänster ökat
förhållandevis kraftigt i jämförelse med föregående år. Användningen av interna e-tjänster har ökat
från 245 år 2020 till 1335 stycken år 2021, vilket motsvarar en ökning med 1090 ärenden.
Användningen av externa e-tjänster ökade från 520 stycken år 2020 till 4281 stycken år 2021, vilket
motsvarar en ökning med 3761 ärenden. Flest ärenden år 2021 i en enskild e-tjänst återfanns i ansökan
om lunchersättning för elever med distansundervisning. Den interna e-tjänst som användes mest
frekvent under 2021 var beställning av anställningsavtal.

Fritid
Det genomförs digitala dialogträffar med föreningar om nytt bidragssystem.
Dialogerna genomförs ortsvis:
• 7 februari Sjötofta/Ambjörnarp (ca: 11–12 föreningar)
• 9 februari Hulared/Ölsremma/Månstad/Mossebo/Uddebo (ca 18 föreningar)
• 15 februari Nittorp/Grimsås/Ljungsarp (ca: 13 föreningar)
• 21 februari Länghem/Limmared/Bragnum (ca: 19 föreningar)
• 28 februari Dalstorp (ca: 9 föreningar)
• 3 mars och 7 mars Tranemo (ca: 40 föreningar) som delas upp i 2 träffar

Uppföljning av Tranemo kommuns krisberedskap
Länsstyrelsen har genomfört uppföljning av Tranemo kommuns arbete enligt lag om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Länsstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet genom att granska
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Avslutat RPA-projekt
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2022-02-28

Utvecklade användningsområden för SMS-tjänst
Förvaltningen har fortsatt att utveckla och hitta användningsområden för vår SMS-tjänst. Det
senaste gäller att kommunikationen med våra slamkunder ska bli digital. Istället för att, som
tidigare, skicka ett brev med post för att avisera slamtömning så börjar vi under 2022
använda SMS-tjänsten och skickar informationen digitalt via sms eller mail. Fördelarna med
att använda digital kommunikation är bland annat:
•
•

Miljö och hållbarhetsmässigt bättre.
Informationen når fram snabbare och mottagaren får den vart den än befinner sig extra bra för våra utländska kunder som vanligtvis får brevpost till sin hemadress.
• Tjänsten används även för information/störningar kring sophämtning, vatten och
fjärrvärme.
• Genom fler registrerade användare av tjänsten kommer vi att nå ut ännu bättre till
medborgarna.
Redan nu har flera kunder har hör av sig med positiv feedback. Kunder som saknar e-post
eller mobiltelefon kommer precis som tidigare att kunna få brevavisering.

Information i korthet
•

•
•

•
•

•
•

Nu är Fördjupad översiktsplan Länghem ute på granskning. Två möten med syfte att
få in synpunkter kommer att hållas under granskningstiden.
Kommunens invånarantal har ökat med 28 personer under 2021 jämfört med 2020.
Förvaltningen är i ett inledningsskede avseende en ny byggnad för farligt avfall och
mottagande av återbruksmaterial på Återvinningscentralen. Byggnaden förväntas stå
klar under år 2023.
Erik Larsson börjar bygga bostadsrätter vid Tranemo Park vecka 10.
Det finns en intressent som visar strakt intresse för Tranemo Tåstarp (bostäder jämte
förskola) och Limmared bostäder (de bostäder som Tranemo Bostäder började att
detaljplanera men som de har dragit sig ur). Än är det inte klart om de vill skriva
markanvisningsavtal.
Vi har redan sålt tre villatomter under 2022, en i Tranemo/Silverdalen, en i Nittorp
och en i Dalstorp.
Årskurs 5 på Länghemskolan har gått vidare i ”Vi i femman”. Kvartsfinalen är den 22
mars kl.10-11 mot Björketorpskolan.
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årsredovisning och relevant dokumentation, samt genom ett uppföljningsbesök som ägde
rum i december 2021.
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH. Länsstyrelsen
beskriver i sitt utlåtande att ”kommunen har genomfört förebyggande och förberedande
åtgärder som stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Kommunen
samverkar och samarbetar med lokala och regionala aktörer, såsom Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund samt med övriga kommuner i Sjuhäradsregionen”.

•

•

Årskurs 4 på Länghemskolan har blivit utvalda att vara testpersoner för att utveckla
TIMMS. TIMMS är något som görs över hela världen för att se hur eleverna ligger till
kunskapsmässigt mot varandra. Eleverna kommer få göra prov i matematik och
naturvetenskap. För att utveckla frågorna så kommer vi med andra skolor få göra
testet så dom kan se om proven är bra eller om de behöver ändra något. TIMSS:
internationell studie om kunskaper i matematik och naturvetenskap hos elever i
årskurs 4 och 8 - Skolverket
Årets folkhälsokonferensen går i år av stapeln fredag den 13 maj. Plats för
konferensen är Scandic Plaza i Borås och inbjudan kommer inom kort. Programmet
planeras från kl. 09.00-15.00. Under konferensen kommer vi inspireras av exempel på
initiativ och arbetssätt kopplat till fullföljda studier, främjande av skolnärvaro, god
hälsa, motivation och framtidstro för barn och unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Månadsuppföljning januari

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

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Pågående
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Kommunstyrelsen
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§ 64 Delegeringsbeslut KS/2022:13, KS/2022:20, KS/2021:6
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade
handlingar.

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 januari 2022
Delegeringsbeslut Personal jan 2022
Delegationsbeslut KS-UPH 2022-02-16
Delegeringsbeslut ÄO Januari
Delegeringsbeslut LSS Januari
Delegeringsbeslut IFO Januari
Delegeringsbeslut Färdtjänst Januari
Delegeringsbeslut FN SoL Januari
Signerat ordförandebeslut om öppna sammanträden för kommunstyrelsen
Delegeringsbeslut LSS December
Delegeringsbeslut FN SoL December
Delegeringsbeslut Färdtjänst December
Delegeringsbeslut IFO December
Delegeringsbeslut ÄO December

Status
Pågående
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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
2022-02-28

§ 65 Delgivningar KS/2021:640, KS/2020:587, KS/2022:12
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande handlingar;
- Remiss – en förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter
- Promemoria en förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och
producenter
- SKRs yttrande – en förbättrad förpackningsinsamling
- Avfall Sveriges förslag till yttrande, en förbättrad förpackningsinsamling
- Tjänsteskrivelse om svar på remiss gällande en förbättrad förpackningsinsamling – nya
roller för kommuner och producenter
- AU §18 Remiss gällande en förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner
och producenter
- Nyanländas lärande – Åtgärdsplan 20211220
- 2022-02-11 Uttalande av Kommunassurans styrelse inför kommunens prövning av ändamål

Status
Pågående
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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.
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§ 66 Utskottsprotokoll KS/2022:1, KS/2021:43, KS/2022:39, KS/2022:10
Kommunstyrelsen beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

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;
- OU 2022-01-13
- LU 2021-12-09
- LU 2022-01-13
- AU 2022-01-13
- AU 2022-01-27
- AU 2022-02-10
- AU 2022-02-17

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 67 Nämndsprotokoll KS/2022:12, PN/2022:14, VN/2022:2
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

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;
- Samverkansnämnd arbetsmarknads protokoll 2022-01-12 §§1–8
- Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2022-02-01
- Protokoll Samverkansnämnd Personal 2022-01-12
- Protokoll Valnämnden 2022-02-03

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68 Övriga protokoll KS/2022:12, TFAB/2022:1, TUAB/2022:1
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

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 Sjuhärads samordningsförbund 2022-01-25
- Protokoll direktionen SÄRF 2022-01-21
- Protokoll direktionen SÄRF 2022-01-28
- Protokoll samråd Tranemo Forum AB och Tranemobostäder AB 2022-01-20
- Protokoll TUAB 2022-02-10 signerat

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

86

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

SANNA PIHLAJAMÄKI BLOMGREN

Serienummer: yv2jAZjRH0CEYZSZO+dxUg

ANDERS BROLIN
Fötroendevald

2022-03-01 14:31

2022-03-01 14:32

Serienummer: fgu8achmBrI0an2zO+xI+w

STEPHAN BERGMAN
Ledamot
2022-03-01 17:41

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
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 : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

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
2022-03-01 14:29 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-01 14:29 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-01 14:29 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-01 14:29 En avisering har skickats till Anders Brolin
2022-03-01 14:29 En avisering har skickats till Stephan Bergman
2022-03-01 14:29 En avisering har skickats till Sanna Pihlajamäki Blomgren
2022-03-01 14:30 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sanna Pihlajamäki Blomgren
2022-03-01 14:31 SANNA PIHLAJAMÄKI BLOMGREN har signerat dokumentet Protokoll KS 2022-02-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
v6OKgB+B2T9KgEgwwWsPmw)
2022-03-01 14:31 Alla dokument har undertecknats av Sanna Pihlajamäki Blomgren
2022-03-01 14:31 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Brolin
2022-03-01 14:32 ANDERS BROLIN har signerat dokumentet Protokoll KS 2022-02-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
yv2jAZjRH0CEYZSZO+dxUg)
2022-03-01 14:32 Alla dokument har undertecknats av Anders Brolin
2022-03-01 17:41 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Stephan Bergman
2022-03-01 17:41 STEPHAN BERGMAN har signerat dokumentet Protokoll KS 2022-02-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
fgu8achmBrI0an2zO+xI+w)
2022-03-01 17:41 Alla dokument har undertecknats av Stephan Bergman

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 40202d04-ca5d-46ad-8e13-fd050efb3eb4

Detta dokument
Protokoll KS 2022-02-28.pdf

