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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 14:45  

 

Närvarande Beslutande   

Anders Brolin (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. §§98–99, §§101–119 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf.§§98-100, §§102-119 

Rosé Torkelsson (S) 

Rikard Strömberg (S), ers. 

Caroline Bergmann (Mp) 

Per Simonsson (Kd) 

Leif Gustavsson (S), ers. 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Valbrant (C) 

Kathleen Wireklev (M) 

Stephan Bergman (M), §§98–99, §§101–119 

Johnny Letth (oberoende (SD)) 

ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. §100 

Göran Björk (S), ers. §101 

Ulf Nyberg (M), ers. §100  

Icke tjänstgörande ersättare  

Göran Björk (S) 

Bo Haarala (S) 

Gunilla Blomgren (L) 

ChrisTina Yngvesson (Kd) 

Ulf Nyberg (M) 

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Christina Josefsson, tf. sektionschef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Kajsa Montan, funktionschef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Manda Schillerås, verksamhetschef §§98-99 

  Wasim Fanari, planarkitekt §99 

 

Paragrafer  § 98-§ 119 

Utses att justera  Kathleen Wireklev (M) 
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Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Anders Brolin (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Kathleen Wireklev (M) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Anslaget under tiden 2022-04-28—2022-05-20 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 98 Tillväxt Tranemo  

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om mötet som ägt rum mellan föreningen Tillväxt Tranemo och skolan. 

Följande frågor har diskuterats; 

▪ Vilka är era utmaningar? 

▪ Hur kan vi hjälpas åt? 

▪ Vilka värden är viktiga?  

▪ Hur blir vi en skola i topp? 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås och tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet 

och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 99 Tranemo förskola, Tåstarp, Tranemo 2:1 KS/2018:738 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§  

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola samt bostäder på delar av 

fastigheten Tranemo 2:1 m.fl.  Planenheten Gislaved kommun har i samarbete med Tranemo 

kommun tagit fram ett förslag på detaljplan. Planförslaget möjliggör för byggnation av 

förskola i upp till sex avdelningar. I planområdets norra del möjliggör planförslaget 

byggnation av flerbostadshus i upp till tre våningar. Angöring till planområdet kommer att 

ske via Telegatan som i planförslaget avslutas med en vändplan. Telegatan är i planförslaget 

dimensionerad så att det finns utrymme för gång och cykel. Öster om Telegatan möjliggör 

planförslaget två byggrätter för villabebyggelse.  

Barnkonventionen  

Detaljplanen har tagit hänsyn till det barnrättsliga perspektivet. 

Ekonomisk påverkan 

Detaljplanen har tidigare bekostats av Tranemo kommun genom utredningar. Medel som 

kommunen beräknar att få tillbaka vid försäljning av marken.  

Beslutsunderlag 

AU §42, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2022-03-08 

Antagande planbeskrivning Tranemo 2:1 mfl 

Antagande plankarta Tranemo 2:1 mfl 

Granskningsutlåtande Tranemo 2:1 mfl 

Föredragning och debatt 

Planarkitekt Wasim Fanari och verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och 

svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Planenheten i Gislaved 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 100 Förfrågan från TranemoBostäder AB angående fiber KS/2021:599 

Kommunstyrelsens beslut 

• Ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB 

med möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad.  

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar 

därmed inte i handläggningen av ärendet. ChrisTina Yngvesson (Kd) och Ulf Nyberg (M) 

ersätter.  

Reservation 

Torbjörn Edgren (C), Cecilia Valbrant (C), Kathleen Wireklev (M) och Ulf Nyberg (M) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Valbrants (C) yrkande.  

Ärendet 

Tranemobostäder inkom 2021-11-26 med en skrivelse om att informera om bolagets arbete 

med att kunna erbjuda bredbandstjänster till dess hyresgäster. Bolagets förslag är att låta 

kommunen utreda förutsättningarna för att utföra en kompletteringsutbyggnad av det 

befintliga kommunala bredbandsnätet.  

Tranemobostäder redogjorde för ärendet på TFAB 2020-01-20 § 1.  

Ekonomisk påverkan 

Om kommunen ska vara en del i arbetet kommer det behöva justeras i investeringsbudgeten 

och även driftsbudgeten kommer att påverkas.  

Beslutsunderlag 

AU §43, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2022-02-09 

Protokoll TFAB 2022-01-20, § 1 

Begäran från Tranemobostäder AB, 2021-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Valbrant (C) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag. 

 

Anders Brolin (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna 

utskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 

Ja-röst för allmänna utskottets förslag  

Nej-röst för Valbrants (C) yrkande 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för allmänna utskottets förslag mot 4 nej-röster för Valbrants (C) yrkande, 

varav två avstår så beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag. 

 

 Omröstning Förfrågan 

TranemoBostäder AB - fiber 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)  X   

Leif Gustavsson (S) X   

ChrisTina Yngvesson (Kd)   X 

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Ulf Nyberg (M)  X  

Johnny Letth (oberoende 

(SD)) 

  X 

Anders Brolin (S) X   

Beslutet skickas till 

Tranemobostäder 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 101 Studieförbundsbidrag 2022 KS/2022:16 

Kommunstyrelsens beslut 

• Studieförbund verksamma inom Tranemo kommun beviljas bidrag för 2022 med 

278 200 kr. Bidraget utgår från inrapporterad verksamheten för 2018 och 2019 på 

grund av den minskning av verksamhet för 2020 och 2021 som pandemin orsakat. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i 

handläggningen av ärendet. Göran Björk (S) ersätter. 

Ärendet 

Västra Götalands Bildningsförbunds (VGB) styrelse har lämnat in en skrivelse där man 

uppmanar kommunerna inom Västra Götaland att anta en tillfällig ändring av grunderna för 

beräkning av studieförbundens kommunala bidrag med anledning av studieförbundens 

minskade verksamhet till följd av pandemin. VGB: s kommunbidragsrekommendation har 

på grund av pandemin ett tillägg som gäller de bidragsgrundande åren 2020 och 2021. Beslut 

finns på att både statsbidrag och regionbidrag kommer att grundas på 2018 och 2019 års 

studieförbundsverksamhet och VGB rekommenderar kommunerna i Västra Götaland att 

besluta detsamma.  

Bidraget fördelas enligt tidigare antaga regler för bidrag till studieförbunden. 

- Enligt dessa regler får studieförbunden bidrag beräknas på ett genomsnitt av 

verksamheten under två år, med en eftersläpning på ett år.  

- Inrapportering av verksamhet 2020 års verksamhet ligger inte till grund för 

kommunbidraget för 2022 men studieförbunden rapporterar ändå in underlagen till 

kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots pandemins 

begräsningar. Det innebär att 2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 

2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.  

- Inrapportering av verksamhet 2021 års verksamhet ligger inte till grund för 

kommunbidraget för 2022 men studieförbunden rapporterar ändå in underlagen till 

kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots pandemins 

begräsningar.  

- Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag, verksamhetsplan 

för 2022 senast den 15 december 2021, verksamhets - berättelse inklusive ekonomisk 

berättelse för 2021 senast den 30 juni 2022. 

Barnkonventionen  

Beslutet har ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv. 
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Ekonomisk påverkan 

Totalsumman för bidrag till studieförbunden är den samma som tidigare år och finns redan 

avsatt i budgeten för 2022. Den tillfälliga förändringen av reglerna för bidrag 2022 medför 

därför ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §45, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2022-02-22 

Kommunbidragsrekommendation 2022 

Regler för bidrag till studieförbunden 2018 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen  

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status 

Avslutat 
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§ 102 Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 2022 

KS/2021:520 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar regler för taxor och avgifter för omsorgssektionen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Revidering av reglerna för taxor och avgifter inom omsorgssektionen har skett för att 

anpassa dem till de taxor och avgifter som Kommunfullmäktige beslutar om den 25 oktober. 

Förslaget innebär främst följande förändringar: 

- I avgift för Medboende ingår även aktiviteter. 

- Förtydligande om att avlösning i hemmet, upp till 12 timmar per månad, är 

kostnadsfri. 

- Kostnad gällande arbetsresor för daglig verksamhet har anpassats efter Västtrafiks 

nya regler för debitering. 

- Avgift för enstaka arbetsresor till och från daglig verksamhet har tillkommit. 

Ekonomisk påverkan 

Förslaget på förändrade taxor och avgifter innebär att ny taxa tillkommer samt att 

övriga taxor höjs utifrån index. Det innebär ingen större ekonomisk förändring i 

förhållande till 2021. 

Barnkonventionen  

Ärendet bedöms inte ha en negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv, eftersom brukaren 

aldrig debiteras för mer än sin betalningsförmåga. 

Beslutsunderlag 

OU §36, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 2022, KS/2021:520 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 103 Patientsäkerhetsberättelse 2021 KS/2022:109 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner 2021 års patientsäkerhetsberättelse. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Beslutsmotivering 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger att vårdgivaren årligen ska upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. 

Ärendet 

Även under 2021 har pandemin påverkat verksamheterna inom sektionen. Stort fokus har 

lagts på arbete med att vaccinera brukare och personal. Samtliga brukare och personal har 

erbjudits tre doser vaccin och flertalet har valt att vaccinera sig. Skyddsutrustning har 

använts i allt omvårdnadsnära arbete men periodvis då smittläget varit högt har det varit 

förstärkt användning av skyddsutrustning till att gälla i alla vårdlokaler vilket har varit 

mycket påfrestande för personalen. Provtagning och smittspårning har varit mycket 

tidskrävande.  

Även om pandemin har tagit mycket tid i anspråk så har verksamheten utvecklats för att 

stärka patientsäkerheten. Under året har digitala läkemedelsskåp tagits i bruk inom 

hemtjänsten. En journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournalen är genomförd. 

Värdegrundsutbildningen blev äntligen av och är genomförd förutom på tre enheter inom 

funktionsnedsättning. I höstas var det workshop för omvårdnadspersonalen vilken är 

uppskattad och efterfrågad. Lyft- och förflyttningsutbildning har bedrivits under ledning av 

arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabiliteringsassistenter. Vid kontroll av antalet avslutade 

respektive oavslutade avvikelser visade det sig att ett stort antal avvikelser ej var bedömda, 

utredda eller åtgärdade. På ett fåtal enheter var avvikelserna bearbetade enligt rutin. Ett 

omfattande arbete med att omhänderta avvikelserna är genomfört. På tre enheter är 

pilotgrupper uppstartade och grupperna ska utreda och bedöma avvikelserna ta fram 

åtgärder, ex nya instruktioner eller revidera/uppdatera instruktioner,  

Under 2022 ska prioriteringar för ökad patientsäkerhet göras inom följande områden: 

• Avvikelsehantering 

• Läkemedelshantering 

• Dokumentation 

• Kvalitetsregister 

• Lyft- och förflyttningsutbildning 

•  Palliativ vård 

• Kommunikation, informationsöverföring 
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Barnkonventionen  

Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

OU §37, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2022-02-25 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 104 Avtal Naturbruksutbildning KS/2019:179 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar samverkansavtal för naturbruksutbildning 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen delar Västra Götalandsregionens bedömning att det föreslagna avtalet inte 

innebär några betydande förändringar i sak jämfört med nu gällande avtal. Förvaltningen 

föreslår därför att kommunen tillstyrker det föreslagna avtalet.  

Ärendet 

Bakgrundsbeskrivningen nedan är gjord av Västra Götalandsregionen i det missiv där 

regionen ger kommunerna möjlighet att inkomma med remissvar.  

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 

skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu 

gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget 

började under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla kommuner 

erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter som 

kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.  

Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål som 

förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades på remiss 

ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för avtalets framtida 

utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga alternativ 

utretts i samarbete mellan VästKom och VGR.  

Resultatet är versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet 

att:  

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 

december 2026.  

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.  

• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.  
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I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.  

För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla 

femtio parters undertecknande. 

Ekonomisk påverkan 

Då det föreslagna avtalet i sak inte innebär några förändringar bedöms det sakna 

ekonomiska konsekvenser. Antalet elever som söker sig till naturbruksutbildningar har 

givetvis ekonomiska konsekvenser, men det förhållandet gäller både med nuvarande avtal 

och med ett kommande avtal.  

Barnkonventionen  

Ärendet handlar om att elever ska kunna välja Naturbruksgymnasium i Västra Götaland. 

Barnrättsperspektiv uttrycker en skyldighet att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets 

mänskliga rättigheter, barnets bästa och mänskliga rättigheter som de är formulerade i 

Barnkonventionen.  

Beslutsunderlag 

LU §14, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2022-02-16 

Samverkansavtal Naturbruksutbildning 

Föredragning och debatt 

Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status  

Avslutat 
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§ 105 Medborgarförslag om att kommun hyr den kommande 

padelhallen vid Tranehov ett par timmar i veckan för högstadiets 

elever KS/2020:589 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås. 

 

Beslutsmotivering 

Innehållet i undervisningen bör inte vara ett politiskt beslut utan innehållet i undervisningen 

ska verksamheten besluta om. Trots ett förmånligt erbjudande från Tranemo IF så under 

rådande ekonomiska förutsättningar är det inte lämpligt med ytterligare 

verksamhetskostnader och förslaget skulle också kunna vara ytterligare kostnadsdrivande i 

framtiden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag är lagt gällande att alla elever under sin högstadietid får prova på 

sporten padel i lokalen vid Tranehov genom att Tranemo kommun hyr hallen. 

Efter utredning runt kostnader för detta konstateras att trots förmånlig hyra från Tranemo IF 

så finns det inte medel att avvara för detta ändamål. 

Ärendet 

Love Andersson, Ambjörnarp, har 2020-11-06 lämnat ett medborgarförslag om att Tranemo 

kommun hyr padelhallen vid Tranehov så att Tranängskolans högstadieelever får prova på 

sporten.  

Förslagsställaren anser att det finns många fördelar med att Tranemo kommun hyr 

padelhallen några timmar varje vecka så att högstadieelever kan få möjlighet att pröva 

sporten på idrottslektioner. 

 

I förslaget framhålls att det är bra för ungdomar att röra på sig och padel kan då vara ett bra 

sätt och att detta då skulle kunna innebära att fler elever får en aktiv fritid. Vidare ser 

förslagsställaren att det även skulle också vara bra för Tranemo IF som får intäkter eftersom 

hallen sannolikt inte kommer vara så mycket bokad på dagtid. 

 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-09-08 för att ge förslagsställaren 

tillfälle att utveckla sitt förslag. 

Förslagsställaren utvecklar att för att få det att fungera praktiskt, behöver det vara rullande 

tider under veckan så att alla elever kan få pröva på padel under idrottslektionerna. 
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På fråga om även förslaget bör gälla gymnasiet lämnar förslagsställaren informationen att 

förslaget gäller i första hand högstadiet då kostnaderna annars sannolikt blir för stora, men 

finns det möjlighet vore det naturligtvis bra att även gymnasiet fick den möjligheten.  

 

På fråga om förslagsställaren ser några praktiska hinder till att genomföra förslaget ges 

svaret att tillsynen av de elever som är i padelhallen kan vara svårt att få till då inte en hel 

klass kan vara där samtidigt. Det skulle behövas fler lärare om klassen befinner sig på olika 

platser.  

I övrigt hade inte förslagsställaren något mer att lägga till. 

Kontakt är tagen med lärare och skolledning på Tranängskolan (2021-09-08).  

Dessa tycker i grunden att det är ett bra förslag och det konstateras att det precis som 

förslagsställaren uttrycker det så finns det logistiska utmaningar, men dessa skulle gå att 

lösa. 

 

Kontakt togs med Tranemo IF 2021-09-08 och 2021-09-21. 

I dessa kontakter redogjordes för medborgarförslaget och fråga ställdes hur Tranemo IF 

ställer sig till att hyra ut banorna till Tranängskolans högstadium så att eleverna får prova på 

padelsporten. 

Tranemo IF ställer sig positiva till detta och gav beskedet att de också vill tillmötesgå 

initiativet genom att ge ett mycket förmånligt pris om 180 kr/h inklusive rack och bollar. De 

framhåller dock att det är mycket viktigt med ordentlig framförhållning i bokningen av 

hallen, så att det fungerar med de som spelar på dagtid. 

 

För jämförelse: 

Priser för närvarande. 

240 kr/h till 13.00 och 360 kr efter 13.00 

Hyra rack 30kr/st. Bollar kostar 99kr för 3 st 

 

Tranemo IF:s erbjudande redovisades för skolledningen på Tranängskolan. 
 

En årkurs med 150 elever ger behov av att hyra hallen 38 h (4 elever per timma och bana). 

Hallen skulle då behöva hyras vid 19 tillfällen då det finns två banor. 

 

Kostnadsberäkning 

En årskurs: 38 x 180 kr = 6840 kr 

Tre årskurser: 3 x 6840 kr = 20 520 kr 

 

Skolledningen konstaterar att det inte finns medel i verksamhetens budget att avsätta för 

ändamålet, men om medel skulle tillskjutas så ställer sig de inte emot förslaget. 

 

Övriga perspektiv 
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Om eleverna får prova padel under skoltid innebär detta inte per automatik att om de skulle 

vilja utöva sporten under sin fritid att de har möjligheten. Dels kommer inte alla kunna 

utöva padel då den är kopplad till en avgift och sedan kan det också vara en geografisk fråga 

då det inte finns padelbanor på alla orter. 

 

Andra föreningar kan också i framtiden komma vilja erbjuda aktiviteter under skoltid mot 

en avgift. Det är då viktigt att hantera dessa förfrågningar likvärdigt med avseende på 

elevernas ålder, skolors geografiska placering etc. Detta kan då vara ytterligare 

kostnadsdrivande om nuvarande förslag bifalls. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan om förslaget avslås. 

Verksamhetsbudgeten belastas med 6 840 kr – 20 520 kr om förslaget bifalls. 

Barnkonventionen  

Förslaget är i enlighet med barnkonventionen. Rörelse är viktigt för barn och ungdomars 

hälsa. 

Även om medborgarförslaget, som är i enlighet med barnkonventionen, avslås, så tillgodoser 

grundskolans undervisning idag att alla elever får möjlighet till allsidig fysisk rörelse, samt 

möjlighet att prova olika aktiviteter utifrån läroplanen och kunskapskraven in ämnet Idrott 

och hälsa. 

Beslutsunderlag 

LU §15, 2022-03-24 

Medborgarförslaget 2020-11-06 

Tjänsteskrivelsen 2021-09-08 

Föredragning och debatt 

Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till medborgarförslaget och att 

finansieringen hänskjuts till höstens budgetarbete. 

Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande. 

 

Rosé Torkelsson (S) yrkar bifall till lärandeutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Haglunds (C) yrkande mot lärandeutskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt lärandeutskottets förslag.  
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Omröstning begärs, 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 

Ja-röst för lärandeutskottets förslag 

Nej-röst för Haglunds (C) yrkande 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för lärandeutskottets förslag mot 5 nej-röster för Haglunds (C) yrkande så 

beslutar kommunstyrelsen enligt lärandeutskottets förslag. 

 

 Omröstning Medborgarförslag padelhall 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)  X   

Leif Gustavsson (S) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Kathleen Wireklev (M)  X  

Stephan Bergman (M)  X  

Johnny Letth (oberoende (SD)) X   

Anders Brolin (S) X   
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Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 106 Attestlista 2022 KS/2022:140 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner attestlistan 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. 

Reservation 

Johnny Letth (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Av attestreglementet (KS/2020:443) framgår det att kommunstyrelsen årligen ska ta beslut 

om attestlistan som innehåller godkännare och beslutsattestanter. Under löpande år åligger 

det tjänsteperson på delegation att fatta beslut om nya godkännare och beslutsattestanter.  

Attestlistan gäller för datum 2022-03-17. Förändringar sker genom delegationsbeslut av 

kanslichef.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §50, 2022-04-07 

Tjänsteskrivelse 2022-03-17 

Attestlista 2022 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 107 Budget och verksamhetsplan 2022 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund KS/2021:636 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds verksamhetsplan och 

budget 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 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 

samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 

särskilt avtal. Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling 

av både permanent och tillfällig karaktär. 

Förbundets finansiella mål för 2022 är att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna 

(balanskrav) och att det egna kapitalet ska minst uppgå till 4 mnkr. Förbundets budget för 

2022 visar en omsättning på cirka 110 mnkr.  

Medlemsavgiften för 2022 är 78 kronor per invånare. Medlemsavgiften för Varbergs 

kommun är 11 kronor per invånare. Medlemsavgifterna har inte förändrats sedan 

föregående år.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ekonomisk påverkan i form av medlemsbidrag på 78 kr per invånare och finns avsatt i 

budget.  

Beslutsunderlag 

AU §46, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2022-02-23 

Verksamhetsplan och budget 2022 

Protokollsutdrag § 100 211210 Verksamhetsplan och budget 2022 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Info Boråsregionen 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 108 Sjuhärads samordningsförbund - Årsredovisning och 

revisionsberättelse 2021 KS/2022:96 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund.  

• Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.  
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 

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, 

Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. 

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna 

står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. Tranemo 

kommun bidrog med 264 000 kr för 2021. 

Årets resultat för 2021 uppgick till 93 000 kronor (2020: 378 000 kr) men målsättningen 

var att få att nollresultat. Aktiviteter har genomförts, men oftast med lägre antal 

deltagande personer och i förändrad form. De må ha setts som positivt av ett fåtal 

individer, men konkret bedöms det ha missgynnat flertalet i målgruppen. Generellt har 

alla aktiviteter blivit mer digitala, men även fler omställningar som exempelvis färre i 

grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Merparten av förbundets 

aktiviteter är avtalade att utföras mot en fast årsersättning till den part som utför 

insatserna.  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §47, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2022-03-09 

Årsredovisning 2021 beslutad - Sjuhärads samordningsförbund 

Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2021 
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Revisionsberättelse 2021 Sjuhärads samordningsförbund 

KPMG revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbund 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 109 Bolagsordning för Kommunassurans Syds Försäkrings AB 

KS/2022:100 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syds Försäkrings AB (orgnr. 

516406-0294) 
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 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en av de 72 

delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 

ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att 

nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 

sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna 

försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 

presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 

Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 

maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är 

inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av 

bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 

verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 

Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 

teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är 

att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 

det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget 

ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.  

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.  

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 

Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).  

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 

bolagsstämmor i Kommunassurans.  

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 

principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB 

(utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  
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Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §51, 2022-04-07 

Tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av 

ändringar samt med kommentarer 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Kommunassurans Syd Försäkring AB, info@ksfab.se 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 110 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

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. Från 2022 redovisas endast utförligare 

sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter 

läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de fyra anmälningar som inkommit sedan förra 

utskottsmötet.  

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-02-08—2022-03-15 
Skolform  Utsatt 

barn/elev 

 Inblandad

e 

 Typ av 

kränkni

ng 

 Diskriminerings-

grund 

 

förskola  pojke 2 barn/elev 4 fysisk  nej 4 

fritidshem  flicka 2 personal  psykisk 3 ja 0 

grundskola 

f-6 

3   annan 

vuxen 

 muntlig 2   

grundskola 

7-9 

     skriftlig 1   

gymnasium 

 

1         

vuxen-

utbildningen  

         

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna 2022-02-08—2022-03-15 
Diskrimineringsgrunder 0 
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kön  

könsöverskridande identitet  

etnicitet  

funktionshinder  

sexuell läggning  

ålder  

religion  

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan 

Barnkonventionen  

Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är reglerat i 

såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 

kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 

sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn och elever i 

verksamheten.   

Beslutsunderlag 

LU §18, 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse 2022-03-15 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 111 Valärende - val av ny ersättare till budgetutskottet (V) 

KS/2021:572 

Kommunstyrelsens beslut 

• Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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 §91, 2022-03-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Brolin (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande 

sammanträde. 

Beslutsgång 

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

bifalles. 

Status 

Pågående 
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§ 112 Valärende - val av ny ersättare till budgetutskottet efter Anna 

Letth (SD) KS/2022:186 

Kommunstyrelsens beslut 

• Förslag ges på nästkommande sammanträde. 
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 

Anna Letth (SD) har, 2022-04-04 inkommit med en skrivelse om begäran om att bli 

entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 

2022-04-11 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Anna Letth (SD) från sitt uppdrag 

som ledamot i kommunstyrelsen.  

I kommunstyrelsens reglemente star det följande “Ledamöter och ersättare i utskotten väljs av 

kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen” vilket 

innebär att kommunstyrelsen därmed måste utse en ny ersättare till budgetutskottet efter 

Anna Letth (SD). 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Avsägelse från Anna Letth (SD) 

Protokollsutdrag KF 2022-04-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johnny Letth (oberoende (SD)) ber om att få återkomma med förslag vid nästkommande 

sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

HR-funktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
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Status  

Pågående 
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§ 113 Val av representant till Luft i Väst KS/2022:185 

Allmänna utskottets beslut 

• Utser Ulf Thifors (S) till ombud på Luft i Västs årsstämma. 
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 

Luft i Väst, Luftvårdsförbundet för västra Sverige har inkommit med en inbjudan till 

årsmöte. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till Luft i Väst, val av representant 

Bilaga Årsredovisning 2021 Luft i Väst 

Bilaga Liv bokslut 2021 Luft i Väst 

Bilaga Årsmötesinbjudan 2022 Luft i Väst 

Bilaga Dagordning 2022 Luft i Väst 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) föreslår Ulf Thifors (S) till ombud på Luft i Västs 

årsstämma. 

Beslutsgång 

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

Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

info@luftivast.se 

Status 

Avslutat 
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§ 114 Information från förvaltningen KS/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information. 
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. 

Förvaltningens information till kommunstyrelsen 

Ukraina  

Förvaltningen har sedan i början av mars bedrivit en central krisledning kopplat till kriget i 

Ukraina. Inledningsvis låg mycket fokus på inventering av möjliga boendeplatser för 

människor som flyr kriget, detta i enlighet med de förfrågningar/hemställan som kommit 

från Migrationsverket. Vid två tillfällen har kommunen rapporterat in möjliga 

boendeplatser, där vi totalt tillsammans med privata hyresvärdar kunde möjliggöra mer än 

100 boendeplatser. Den 29 mars meddelade Migrationsverket att Tranemo kommun (och de 

flesta andra Sjuhäradskommuner) inte är en kommun dit flyktingar i dagsläget anvisas och 

att vi därmed inte längre skulle reservera tillfälliga boendeplatser. Med anledning av 

beskedet från Migrationsverket pausades/avslutades den centrala krisledningen i början av 

april. Förvaltningen arbetar dock fortsatt med omvärldsbevakning och följer 

händelseutvecklingen noga.  

Den 14 april inkom en skrivelse från Länsstyrelsen som beskrev ett förslag på 

”kommunfördelning av boendeplatser för skyddsbehövande från Ukraina”. Den 29 april 

kommer Länsstyrelsen Västra Götaland att rapportera länets förslag på fördelningstal till 

Migrationsverket. Därefter fattar Migrationsverket beslut om fördelningstalen. Beslutet om 

fördelningstal kommer sedan att ligga till grund för Migrationsverkets anskaffning av 

tillfälliga boendeplatser för skyddsbehövande. Syftet är att åstadkomma en jämn fördelning 

av boendeplatser mellan kommunerna. 

 

Kommunstyrelsen 30 maj  

Nästa KS-förmiddag kommer verksamhetsbesök att genomföras. Sammanlagt kommer åtta 

verksamheter att besökas under förmiddagen. Mer detaljer om besöken kommer med 

utskicket till sammanträdet. Notera särskilt att KS-förmiddagen denna gång startar 08.30.  

Råd för framtiden – en nationell konferens om trygghetsfrämjande arbete 

Från förvaltningen deltog flera funktioner, däribland trygghetssamordnare och 

folkhälsostrateg samt våra kommunpoliser i den stora nationella konferensen kring 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete ”Råd för framtiden” som ägde rum i 

början av april. En av innehållspunkterna på konferensen handlade om den nya 

lagstiftningen avseende kommunens ansvar gällande trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbete. Fortfarande kvarstår vissa frågor om vad lagstiftningen kommer 
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innebära för landets kommuner, vilket vi hoppas kunna få mer information under året. 

Nästa år kommer konferens äga rum i Borås. 

Information i korthet 

• En lokal handlingsplan suicidprevention har arbetats fram av en tvärsektoriell 

arbetsgrupp inom förvaltningen. Ett första utkast av en färdig handlingsplan 

presenterades till uppdragsgivare närvårdsamverkan under föregående vecka.  

• En ny aktivitetsplan för marknadsföringsinsatser kopplat till tillväxt börjar ta form 

och innehåller bland annat inlägg och annonsering på sociala medier. I 

aktivitetsplanen finns också förslag på skyltning, rörligt material och annan 

annonsering.   

• Tranemo kommun och Trafikverket har skrivit avtal om en cirkulationsplats vid 

industriområdet Källsvedjan.  

• Tätortsnära i Tranemo kommer markberedning efter tidigare utförd skogsavverkning 

att utföras med hjälp av grävmaskin. En skonsam markberedningsåtgärd används 

som gör minimal markpåverkan och ett mindre störande synintryck. Markberedning 

är nödvändig för att skapa förutsättningar för förväntad naturlig föryngring. 

• Ett nytt program/systemstöd inom den kommunala hälso- och sjukvården är under 

införande och heter ”Exorlive”. Programmet ger personanpassade träningsprogram 

för äldre och personer med funktionsnedsättning.  

• Digitala läkemedelsskåp har införts inom hemtjänsten och pilot ska påbörjas för 

läkemedelsrobotar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-25 

Månadsuppföljning mars 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall, planeringschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh 

föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtödsfunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 

 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
6c

6a
44

b1
-1

d2
d-

4e
fa

-9
a1

a-
55

f1
ae

e0
98

18



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-04-25 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 38 

 

§ 115 Delegeringsbeslut KS/2022:13 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 

delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut BAB Mars 

Delegeringsbeslut Personal Mars 

Delegationsbeslut KS-UPH 2022-04-13 

Delegeringsbeslut ÄO Mars 

Delegeringsbeslut LSS Mars 

Delegeringsbeslut IFO Mars 

Delegeringsbeslut FN SoL Mars 

Delegeringsbeslut Färdtjänst Mars 

Status 

Pågående 
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§ 116 Delgivningar KS/2022:12 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 

- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs sammanträde 31 mars 2022 

- Lägesrapport – Projekt Närsjukhus Skede mars 

Status 

Pågående 
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§ 117 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll Lärandeutskottet 2022-03-24 

- Protokoll OU 2022-03-24 signerat 

- Protokoll AU 2022-03-24 

- Protokoll AU 2022-04-07 

- Protokoll BU 2022-03-22 signerat 

- Protokoll BU 2022-03-23 signerat 

Status 

Pågående 
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§ 118 Nämndsprotokoll KS/2022:12, VN/2022:2 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll; 

- Protokoll samverkansnämnd IT 2022-03-11 

- Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved – Tranemo 2022-03-29 

- Protokoll Valnämnd 2022-04-05 maskat osignerat 

Status 

Pågående  
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§ 119 Övriga protokoll KS/2022:12, TUAB/2022:1 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 

- Protokoll SÄRFs direktion 2022-03-18 

- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund medlemssamråd 2022-03-24 

- Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund styrelse 2022-03-24 

- Protokoll TUAB 2022-03-15 Konstituerande signerat 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo 


Tid   13:00 – 14:45  


 


Närvarande Beslutande   


Anders Brolin (S), ordf. 


Lennart Haglund (C), vice ordf. §§98–99, §§101–119 


Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf.§§98-100, §§102-119 


Rosé Torkelsson (S) 


Rikard Strömberg (S), ers. 


Caroline Bergmann (Mp) 


Per Simonsson (Kd) 


Leif Gustavsson (S), ers. 


Torbjörn Edgren (C) 


Cecilia Valbrant (C) 


Kathleen Wireklev (M) 


Stephan Bergman (M), §§98–99, §§101–119 


Johnny Letth (oberoende (SD)) 


ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. §100 


Göran Björk (S), ers. §101 


Ulf Nyberg (M), ers. §100  


Icke tjänstgörande ersättare  


Göran Björk (S) 


Bo Haarala (S) 


Gunilla Blomgren (L) 


ChrisTina Yngvesson (Kd) 


Ulf Nyberg (M) 


 


Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


  Christina Josefsson, tf. sektionschef 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Kajsa Montan, funktionschef 


  Tobias Edoff, planeringschef 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


  Manda Schillerås, verksamhetschef §§98-99 


  Wasim Fanari, planarkitekt §99 


 


Paragrafer  § 98-§ 119 


Utses att justera  Kathleen Wireklev (M) 
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§ 98 Tillväxt Tranemo  


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om mötet som ägt rum mellan föreningen Tillväxt Tranemo och skolan. 


Följande frågor har diskuterats; 


▪ Vilka är era utmaningar? 


▪ Hur kan vi hjälpas åt? 


▪ Vilka värden är viktiga?  


▪ Hur blir vi en skola i topp? 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås och tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet 


och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 99 Tranemo förskola, Tåstarp, Tranemo 2:1 KS/2018:738 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§  


Ärendet 


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola samt bostäder på delar av 


fastigheten Tranemo 2:1 m.fl.  Planenheten Gislaved kommun har i samarbete med Tranemo 


kommun tagit fram ett förslag på detaljplan. Planförslaget möjliggör för byggnation av 


förskola i upp till sex avdelningar. I planområdets norra del möjliggör planförslaget 


byggnation av flerbostadshus i upp till tre våningar. Angöring till planområdet kommer att 


ske via Telegatan som i planförslaget avslutas med en vändplan. Telegatan är i planförslaget 


dimensionerad så att det finns utrymme för gång och cykel. Öster om Telegatan möjliggör 


planförslaget två byggrätter för villabebyggelse.  


Barnkonventionen  


Detaljplanen har tagit hänsyn till det barnrättsliga perspektivet. 


Ekonomisk påverkan 


Detaljplanen har tidigare bekostats av Tranemo kommun genom utredningar. Medel som 


kommunen beräknar att få tillbaka vid försäljning av marken.  


Beslutsunderlag 


AU §42, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2022-03-08 


Antagande planbeskrivning Tranemo 2:1 mfl 


Antagande plankarta Tranemo 2:1 mfl 


Granskningsutlåtande Tranemo 2:1 mfl 


Föredragning och debatt 


Planarkitekt Wasim Fanari och verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och 


svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Planenheten i Gislaved 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 100 Förfrågan från TranemoBostäder AB angående fiber KS/2021:599 


Kommunstyrelsens beslut 


• Ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett optionsavtal med Tranemobostäder AB 


med möjlighet att förvärva framtida bredbandsutbyggnad.  


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) och Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar 


därmed inte i handläggningen av ärendet. ChrisTina Yngvesson (Kd) och Ulf Nyberg (M) 


ersätter.  


Reservation 


Torbjörn Edgren (C), Cecilia Valbrant (C), Kathleen Wireklev (M) och Ulf Nyberg (M) 


reserverar sig mot beslutet till förmån för Valbrants (C) yrkande.  


Ärendet 


Tranemobostäder inkom 2021-11-26 med en skrivelse om att informera om bolagets arbete 


med att kunna erbjuda bredbandstjänster till dess hyresgäster. Bolagets förslag är att låta 


kommunen utreda förutsättningarna för att utföra en kompletteringsutbyggnad av det 


befintliga kommunala bredbandsnätet.  


Tranemobostäder redogjorde för ärendet på TFAB 2020-01-20 § 1.  


Ekonomisk påverkan 


Om kommunen ska vara en del i arbetet kommer det behöva justeras i investeringsbudgeten 


och även driftsbudgeten kommer att påverkas.  


Beslutsunderlag 


AU §43, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2022-02-09 


Protokoll TFAB 2022-01-20, § 1 


Begäran från Tranemobostäder AB, 2021-11-26 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Cecilia Valbrant (C) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag. 


 


Anders Brolin (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Beslutsgång 


Ordförande ställer avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna 


utskottets förslag. 


Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 


Ja-röst för allmänna utskottets förslag  


Nej-röst för Valbrants (C) yrkande 


Omröstningsresultat 


Med 7 ja-röster för allmänna utskottets förslag mot 4 nej-röster för Valbrants (C) yrkande, 


varav två avstår så beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag. 


 


 Omröstning Förfrågan 


TranemoBostäder AB - fiber 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)  X   


Leif Gustavsson (S) X   


ChrisTina Yngvesson (Kd)   X 


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Ulf Nyberg (M)  X  


Johnny Letth (oberoende 


(SD)) 


  X 


Anders Brolin (S) X   


Beslutet skickas till 


Tranemobostäder 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 101 Studieförbundsbidrag 2022 KS/2022:16 


Kommunstyrelsens beslut 


• Studieförbund verksamma inom Tranemo kommun beviljas bidrag för 2022 med 


278 200 kr. Bidraget utgår från inrapporterad verksamheten för 2018 och 2019 på 


grund av den minskning av verksamhet för 2020 och 2021 som pandemin orsakat. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i 


handläggningen av ärendet. Göran Björk (S) ersätter. 


Ärendet 


Västra Götalands Bildningsförbunds (VGB) styrelse har lämnat in en skrivelse där man 


uppmanar kommunerna inom Västra Götaland att anta en tillfällig ändring av grunderna för 


beräkning av studieförbundens kommunala bidrag med anledning av studieförbundens 


minskade verksamhet till följd av pandemin. VGB: s kommunbidragsrekommendation har 


på grund av pandemin ett tillägg som gäller de bidragsgrundande åren 2020 och 2021. Beslut 


finns på att både statsbidrag och regionbidrag kommer att grundas på 2018 och 2019 års 


studieförbundsverksamhet och VGB rekommenderar kommunerna i Västra Götaland att 


besluta detsamma.  


Bidraget fördelas enligt tidigare antaga regler för bidrag till studieförbunden. 


- Enligt dessa regler får studieförbunden bidrag beräknas på ett genomsnitt av 


verksamheten under två år, med en eftersläpning på ett år.  


- Inrapportering av verksamhet 2020 års verksamhet ligger inte till grund för 


kommunbidraget för 2022 men studieförbunden rapporterar ändå in underlagen till 


kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots pandemins 


begräsningar. Det innebär att 2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 


2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.  


- Inrapportering av verksamhet 2021 års verksamhet ligger inte till grund för 


kommunbidraget för 2022 men studieförbunden rapporterar ändå in underlagen till 


kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots pandemins 


begräsningar.  


- Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag, verksamhetsplan 


för 2022 senast den 15 december 2021, verksamhets - berättelse inklusive ekonomisk 


berättelse för 2021 senast den 30 juni 2022. 


Barnkonventionen  


Beslutet har ingen påverkan utifrån ett barnrättsperspektiv. 
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Ekonomisk påverkan 


Totalsumman för bidrag till studieförbunden är den samma som tidigare år och finns redan 


avsatt i budgeten för 2022. Den tillfälliga förändringen av reglerna för bidrag 2022 medför 


därför ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §45, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2022-02-22 


Kommunbidragsrekommendation 2022 


Regler för bidrag till studieförbunden 2018 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen  


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status 


Avslutat 
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§ 102 Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 2022 


KS/2021:520 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar regler för taxor och avgifter för omsorgssektionen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Revidering av reglerna för taxor och avgifter inom omsorgssektionen har skett för att 


anpassa dem till de taxor och avgifter som Kommunfullmäktige beslutar om den 25 oktober. 


Förslaget innebär främst följande förändringar: 


- I avgift för Medboende ingår även aktiviteter. 


- Förtydligande om att avlösning i hemmet, upp till 12 timmar per månad, är 


kostnadsfri. 


- Kostnad gällande arbetsresor för daglig verksamhet har anpassats efter Västtrafiks 


nya regler för debitering. 


- Avgift för enstaka arbetsresor till och från daglig verksamhet har tillkommit. 


Ekonomisk påverkan 


Förslaget på förändrade taxor och avgifter innebär att ny taxa tillkommer samt att 


övriga taxor höjs utifrån index. Det innebär ingen större ekonomisk förändring i 


förhållande till 2021. 


Barnkonventionen  


Ärendet bedöms inte ha en negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv, eftersom brukaren 


aldrig debiteras för mer än sin betalningsförmåga. 


Beslutsunderlag 


OU §36, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2021-09-30 


Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 2022, KS/2021:520 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ekonomifunktionen 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 103 Patientsäkerhetsberättelse 2021 KS/2022:109 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner 2021 års patientsäkerhetsberättelse. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Beslutsmotivering 


Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger att vårdgivaren årligen ska upprätta en 


patientsäkerhetsberättelse. 


Ärendet 


Även under 2021 har pandemin påverkat verksamheterna inom sektionen. Stort fokus har 


lagts på arbete med att vaccinera brukare och personal. Samtliga brukare och personal har 


erbjudits tre doser vaccin och flertalet har valt att vaccinera sig. Skyddsutrustning har 


använts i allt omvårdnadsnära arbete men periodvis då smittläget varit högt har det varit 


förstärkt användning av skyddsutrustning till att gälla i alla vårdlokaler vilket har varit 


mycket påfrestande för personalen. Provtagning och smittspårning har varit mycket 


tidskrävande.  


Även om pandemin har tagit mycket tid i anspråk så har verksamheten utvecklats för att 


stärka patientsäkerheten. Under året har digitala läkemedelsskåp tagits i bruk inom 


hemtjänsten. En journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournalen är genomförd. 


Värdegrundsutbildningen blev äntligen av och är genomförd förutom på tre enheter inom 


funktionsnedsättning. I höstas var det workshop för omvårdnadspersonalen vilken är 


uppskattad och efterfrågad. Lyft- och förflyttningsutbildning har bedrivits under ledning av 


arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabiliteringsassistenter. Vid kontroll av antalet avslutade 


respektive oavslutade avvikelser visade det sig att ett stort antal avvikelser ej var bedömda, 


utredda eller åtgärdade. På ett fåtal enheter var avvikelserna bearbetade enligt rutin. Ett 


omfattande arbete med att omhänderta avvikelserna är genomfört. På tre enheter är 


pilotgrupper uppstartade och grupperna ska utreda och bedöma avvikelserna ta fram 


åtgärder, ex nya instruktioner eller revidera/uppdatera instruktioner,  


Under 2022 ska prioriteringar för ökad patientsäkerhet göras inom följande områden: 


• Avvikelsehantering 


• Läkemedelshantering 


• Dokumentation 


• Kvalitetsregister 


• Lyft- och förflyttningsutbildning 


•  Palliativ vård 


• Kommunikation, informationsöverföring 
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Barnkonventionen  


Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


OU §37, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2022-02-25 


Patientsäkerhetsberättelse 2021 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 104 Avtal Naturbruksutbildning KS/2019:179 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar samverkansavtal för naturbruksutbildning 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Förvaltningen delar Västra Götalandsregionens bedömning att det föreslagna avtalet inte 


innebär några betydande förändringar i sak jämfört med nu gällande avtal. Förvaltningen 


föreslår därför att kommunen tillstyrker det föreslagna avtalet.  


Ärendet 


Bakgrundsbeskrivningen nedan är gjord av Västra Götalandsregionen i det missiv där 


regionen ger kommunerna möjlighet att inkomma med remissvar.  


Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 


Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 


ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 


skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu 


gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  


VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 


naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget 


började under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla kommuner 


erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter som 


kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.  


Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål som 


förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades på remiss 


ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för avtalets framtida 


utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga alternativ 


utretts i samarbete mellan VästKom och VGR.  


Resultatet är versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet 


att:  


• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 


december 2026.  


• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.  


• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.  
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I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.  


För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla 


femtio parters undertecknande. 


Ekonomisk påverkan 


Då det föreslagna avtalet i sak inte innebär några förändringar bedöms det sakna 


ekonomiska konsekvenser. Antalet elever som söker sig till naturbruksutbildningar har 


givetvis ekonomiska konsekvenser, men det förhållandet gäller både med nuvarande avtal 


och med ett kommande avtal.  


Barnkonventionen  


Ärendet handlar om att elever ska kunna välja Naturbruksgymnasium i Västra Götaland. 


Barnrättsperspektiv uttrycker en skyldighet att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets 


mänskliga rättigheter, barnets bästa och mänskliga rättigheter som de är formulerade i 


Barnkonventionen.  


Beslutsunderlag 


LU §14, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2022-02-16 


Samverkansavtal Naturbruksutbildning 


Föredragning och debatt 


Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutsgång 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status  


Avslutat 
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§ 105 Medborgarförslag om att kommun hyr den kommande 


padelhallen vid Tranehov ett par timmar i veckan för högstadiets 


elever KS/2020:589 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget avslås. 


 


Beslutsmotivering 


Innehållet i undervisningen bör inte vara ett politiskt beslut utan innehållet i undervisningen 


ska verksamheten besluta om. Trots ett förmånligt erbjudande från Tranemo IF så under 


rådande ekonomiska förutsättningar är det inte lämpligt med ytterligare 


verksamhetskostnader och förslaget skulle också kunna vara ytterligare kostnadsdrivande i 


framtiden. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag är lagt gällande att alla elever under sin högstadietid får prova på 


sporten padel i lokalen vid Tranehov genom att Tranemo kommun hyr hallen. 


Efter utredning runt kostnader för detta konstateras att trots förmånlig hyra från Tranemo IF 


så finns det inte medel att avvara för detta ändamål. 


Ärendet 


Love Andersson, Ambjörnarp, har 2020-11-06 lämnat ett medborgarförslag om att Tranemo 


kommun hyr padelhallen vid Tranehov så att Tranängskolans högstadieelever får prova på 


sporten.  


Förslagsställaren anser att det finns många fördelar med att Tranemo kommun hyr 


padelhallen några timmar varje vecka så att högstadieelever kan få möjlighet att pröva 


sporten på idrottslektioner. 


 


I förslaget framhålls att det är bra för ungdomar att röra på sig och padel kan då vara ett bra 


sätt och att detta då skulle kunna innebära att fler elever får en aktiv fritid. Vidare ser 


förslagsställaren att det även skulle också vara bra för Tranemo IF som får intäkter eftersom 


hallen sannolikt inte kommer vara så mycket bokad på dagtid. 


 


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021-09-08 för att ge förslagsställaren 


tillfälle att utveckla sitt förslag. 


Förslagsställaren utvecklar att för att få det att fungera praktiskt, behöver det vara rullande 


tider under veckan så att alla elever kan få pröva på padel under idrottslektionerna. 
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På fråga om även förslaget bör gälla gymnasiet lämnar förslagsställaren informationen att 


förslaget gäller i första hand högstadiet då kostnaderna annars sannolikt blir för stora, men 


finns det möjlighet vore det naturligtvis bra att även gymnasiet fick den möjligheten.  


 


På fråga om förslagsställaren ser några praktiska hinder till att genomföra förslaget ges 


svaret att tillsynen av de elever som är i padelhallen kan vara svårt att få till då inte en hel 


klass kan vara där samtidigt. Det skulle behövas fler lärare om klassen befinner sig på olika 


platser.  


I övrigt hade inte förslagsställaren något mer att lägga till. 


Kontakt är tagen med lärare och skolledning på Tranängskolan (2021-09-08).  


Dessa tycker i grunden att det är ett bra förslag och det konstateras att det precis som 


förslagsställaren uttrycker det så finns det logistiska utmaningar, men dessa skulle gå att 


lösa. 


 


Kontakt togs med Tranemo IF 2021-09-08 och 2021-09-21. 


I dessa kontakter redogjordes för medborgarförslaget och fråga ställdes hur Tranemo IF 


ställer sig till att hyra ut banorna till Tranängskolans högstadium så att eleverna får prova på 


padelsporten. 


Tranemo IF ställer sig positiva till detta och gav beskedet att de också vill tillmötesgå 


initiativet genom att ge ett mycket förmånligt pris om 180 kr/h inklusive rack och bollar. De 


framhåller dock att det är mycket viktigt med ordentlig framförhållning i bokningen av 


hallen, så att det fungerar med de som spelar på dagtid. 


 


För jämförelse: 


Priser för närvarande. 


240 kr/h till 13.00 och 360 kr efter 13.00 


Hyra rack 30kr/st. Bollar kostar 99kr för 3 st 


 


Tranemo IF:s erbjudande redovisades för skolledningen på Tranängskolan. 
 


En årkurs med 150 elever ger behov av att hyra hallen 38 h (4 elever per timma och bana). 


Hallen skulle då behöva hyras vid 19 tillfällen då det finns två banor. 


 


Kostnadsberäkning 


En årskurs: 38 x 180 kr = 6840 kr 


Tre årskurser: 3 x 6840 kr = 20 520 kr 


 


Skolledningen konstaterar att det inte finns medel i verksamhetens budget att avsätta för 


ändamålet, men om medel skulle tillskjutas så ställer sig de inte emot förslaget. 


 


Övriga perspektiv 
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Om eleverna får prova padel under skoltid innebär detta inte per automatik att om de skulle 


vilja utöva sporten under sin fritid att de har möjligheten. Dels kommer inte alla kunna 


utöva padel då den är kopplad till en avgift och sedan kan det också vara en geografisk fråga 


då det inte finns padelbanor på alla orter. 


 


Andra föreningar kan också i framtiden komma vilja erbjuda aktiviteter under skoltid mot 


en avgift. Det är då viktigt att hantera dessa förfrågningar likvärdigt med avseende på 


elevernas ålder, skolors geografiska placering etc. Detta kan då vara ytterligare 


kostnadsdrivande om nuvarande förslag bifalls. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan om förslaget avslås. 


Verksamhetsbudgeten belastas med 6 840 kr – 20 520 kr om förslaget bifalls. 


Barnkonventionen  


Förslaget är i enlighet med barnkonventionen. Rörelse är viktigt för barn och ungdomars 


hälsa. 


Även om medborgarförslaget, som är i enlighet med barnkonventionen, avslås, så tillgodoser 


grundskolans undervisning idag att alla elever får möjlighet till allsidig fysisk rörelse, samt 


möjlighet att prova olika aktiviteter utifrån läroplanen och kunskapskraven in ämnet Idrott 


och hälsa. 


Beslutsunderlag 


LU §15, 2022-03-24 


Medborgarförslaget 2020-11-06 


Tjänsteskrivelsen 2021-09-08 


Föredragning och debatt 


Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till medborgarförslaget och att 


finansieringen hänskjuts till höstens budgetarbete. 


Stephan Bergman (M) yrkar bifall till Haglunds (C) yrkande. 


 


Rosé Torkelsson (S) yrkar bifall till lärandeutskottets förslag.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer Haglunds (C) yrkande mot lärandeutskottets förslag och finner att 


kommunstyrelsen beslutar enligt lärandeutskottets förslag.  
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Omröstning begärs, 


Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 


Ja-röst för lärandeutskottets förslag 


Nej-röst för Haglunds (C) yrkande 


Omröstningsresultat 


Med 8 ja-röster för lärandeutskottets förslag mot 5 nej-röster för Haglunds (C) yrkande så 


beslutar kommunstyrelsen enligt lärandeutskottets förslag. 


 


 Omröstning Medborgarförslag padelhall 


 Ja-röst Nej-röst avstår 


Eva-Karin Haglund (S) X   


Rose Torkelsson (S) X   


Rikard Strömberg (S) X   


Caroline Bergmann (Mp) X   


Per Simonson (Kd)  X   


Leif Gustavsson (S) X   


Lennart Haglund (C)  X  


Torbjörn Edgren (C)  X  


Cecilia Valbrant (C)  X  


Kathleen Wireklev (M)  X  


Stephan Bergman (M)  X  


Johnny Letth (oberoende (SD)) X   


Anders Brolin (S) X   
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Beslutet skickas till 


Förslagsställaren 


Lärandesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 106 Attestlista 2022 KS/2022:140 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner attestlistan 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. 


Reservation 


Johnny Letth (SD) reserverar sig mot beslutet. 


Ärendet 


Av attestreglementet (KS/2020:443) framgår det att kommunstyrelsen årligen ska ta beslut 


om attestlistan som innehåller godkännare och beslutsattestanter. Under löpande år åligger 


det tjänsteperson på delegation att fatta beslut om nya godkännare och beslutsattestanter.  


Attestlistan gäller för datum 2022-03-17. Förändringar sker genom delegationsbeslut av 


kanslichef.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §50, 2022-04-07 


Tjänsteskrivelse 2022-03-17 


Attestlista 2022 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 107 Budget och verksamhetsplan 2022 Boråsregionen Sjuhärads 


kommunalförbund KS/2021:636 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds verksamhetsplan och 


budget 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 


Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 


samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 


Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 


särskilt avtal. Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling 


av både permanent och tillfällig karaktär. 


Förbundets finansiella mål för 2022 är att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna 


(balanskrav) och att det egna kapitalet ska minst uppgå till 4 mnkr. Förbundets budget för 


2022 visar en omsättning på cirka 110 mnkr.  


Medlemsavgiften för 2022 är 78 kronor per invånare. Medlemsavgiften för Varbergs 


kommun är 11 kronor per invånare. Medlemsavgifterna har inte förändrats sedan 


föregående år.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ekonomisk påverkan i form av medlemsbidrag på 78 kr per invånare och finns avsatt i 


budget.  


Beslutsunderlag 


AU §46, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2022-02-23 


Verksamhetsplan och budget 2022 


Protokollsutdrag § 100 211210 Verksamhetsplan och budget 2022 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Info Boråsregionen 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 108 Sjuhärads samordningsförbund - Årsredovisning och 


revisionsberättelse 2021 KS/2022:96 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund.  


• Beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.  
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 


Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 


Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, 


Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. 


Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna 


står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. Tranemo 


kommun bidrog med 264 000 kr för 2021. 


Årets resultat för 2021 uppgick till 93 000 kronor (2020: 378 000 kr) men målsättningen 


var att få att nollresultat. Aktiviteter har genomförts, men oftast med lägre antal 


deltagande personer och i förändrad form. De må ha setts som positivt av ett fåtal 


individer, men konkret bedöms det ha missgynnat flertalet i målgruppen. Generellt har 


alla aktiviteter blivit mer digitala, men även fler omställningar som exempelvis färre i 


grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Merparten av förbundets 


aktiviteter är avtalade att utföras mot en fast årsersättning till den part som utför 


insatserna.  


Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 


verksamhetsåret 2021.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §47, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2022-03-09 


Årsredovisning 2021 beslutad - Sjuhärads samordningsförbund 


Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2021 
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Revisionsberättelse 2021 Sjuhärads samordningsförbund 


KPMG revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbund 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-04-25 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 28 


 


§ 109 Bolagsordning för Kommunassurans Syds Försäkrings AB 


KS/2022:100 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syds Försäkrings AB (orgnr. 


516406-0294) 
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 


Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tranemo kommun är en av de 72 


delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 


ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att 


nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 


sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna 


försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 


presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 


Egenandelsprogrammet. 


Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 


maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är 


inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av 


bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 


verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 


Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 


teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är 


att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 


det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget 


ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.  


Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.  


1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 


Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).  


2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 


bolagsstämmor i Kommunassurans.  


Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 


principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB 


(utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  
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Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §51, 2022-04-07 


Tjänsteskrivelse 2022-03-16 


Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 


Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av 


ändringar samt med kommentarer 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Kommunassurans Syd Försäkring AB, info@ksfab.se 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 110 Anmälan om kränkningar till huvudman KS/2022:107 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


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. Från 2022 redovisas endast utförligare 


sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter 


läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de fyra anmälningar som inkommit sedan förra 


utskottsmötet.  


Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-02-08—2022-03-15 
Skolform  Utsatt 


barn/elev 


 Inblandad


e 


 Typ av 


kränkni


ng 


 Diskriminerings-


grund 


 


förskola  pojke 2 barn/elev 4 fysisk  nej 4 


fritidshem  flicka 2 personal  psykisk 3 ja 0 


grundskola 


f-6 


3   annan 


vuxen 


 muntlig 2   


grundskola 


7-9 


     skriftlig 1   


gymnasium 


 


1         


vuxen-


utbildningen  


         


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna 2022-02-08—2022-03-15 
Diskrimineringsgrunder 0 
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kön  


könsöverskridande identitet  


etnicitet  


funktionshinder  


sexuell läggning  


ålder  


religion  


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan 


Barnkonventionen  


Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Detta är reglerat i 


såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 


kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 


sammantaget syftar till att uppnå trygghet och trivsel för alla barn och elever i 


verksamheten.   


Beslutsunderlag 


LU §18, 2022-03-24 


Tjänsteskrivelse 2022-03-15 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 111 Valärende - val av ny ersättare till budgetutskottet (V) 


KS/2021:572 


Kommunstyrelsens beslut 


• Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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 §91, 2022-03-28 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Ordförande Anders Brolin (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande 


sammanträde. 


Beslutsgång 


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


bifalles. 


Status 


Pågående 
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§ 112 Valärende - val av ny ersättare till budgetutskottet efter Anna 


Letth (SD) KS/2022:186 


Kommunstyrelsens beslut 


• Förslag ges på nästkommande sammanträde. 
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 


Anna Letth (SD) har, 2022-04-04 inkommit med en skrivelse om begäran om att bli 


entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 


2022-04-11 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Anna Letth (SD) från sitt uppdrag 


som ledamot i kommunstyrelsen.  


I kommunstyrelsens reglemente star det följande “Ledamöter och ersättare i utskotten väljs av 


kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen” vilket 


innebär att kommunstyrelsen därmed måste utse en ny ersättare till budgetutskottet efter 


Anna Letth (SD). 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-04-13 


Avsägelse från Anna Letth (SD) 


Protokollsutdrag KF 2022-04-11 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Johnny Letth (oberoende (SD)) ber om att få återkomma med förslag vid nästkommande 


sammanträde. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


HR-funktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 
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Status  


Pågående 
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§ 113 Val av representant till Luft i Väst KS/2022:185 


Allmänna utskottets beslut 


• Utser Ulf Thifors (S) till ombud på Luft i Västs årsstämma. 
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 


Luft i Väst, Luftvårdsförbundet för västra Sverige har inkommit med en inbjudan till 


årsmöte. 


Beslutsunderlag 


Inbjudan till Luft i Väst, val av representant 


Bilaga Årsredovisning 2021 Luft i Väst 


Bilaga Liv bokslut 2021 Luft i Väst 


Bilaga Årsmötesinbjudan 2022 Luft i Väst 


Bilaga Dagordning 2022 Luft i Väst 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) föreslår Ulf Thifors (S) till ombud på Luft i Västs 


årsstämma. 


Beslutsgång 


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


Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


info@luftivast.se 


Status 


Avslutat 
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§ 114 Information från förvaltningen KS/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information. 
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. 


Förvaltningens information till kommunstyrelsen 


Ukraina  


Förvaltningen har sedan i början av mars bedrivit en central krisledning kopplat till kriget i 


Ukraina. Inledningsvis låg mycket fokus på inventering av möjliga boendeplatser för 


människor som flyr kriget, detta i enlighet med de förfrågningar/hemställan som kommit 


från Migrationsverket. Vid två tillfällen har kommunen rapporterat in möjliga 


boendeplatser, där vi totalt tillsammans med privata hyresvärdar kunde möjliggöra mer än 


100 boendeplatser. Den 29 mars meddelade Migrationsverket att Tranemo kommun (och de 


flesta andra Sjuhäradskommuner) inte är en kommun dit flyktingar i dagsläget anvisas och 


att vi därmed inte längre skulle reservera tillfälliga boendeplatser. Med anledning av 


beskedet från Migrationsverket pausades/avslutades den centrala krisledningen i början av 


april. Förvaltningen arbetar dock fortsatt med omvärldsbevakning och följer 


händelseutvecklingen noga.  


Den 14 april inkom en skrivelse från Länsstyrelsen som beskrev ett förslag på 


”kommunfördelning av boendeplatser för skyddsbehövande från Ukraina”. Den 29 april 


kommer Länsstyrelsen Västra Götaland att rapportera länets förslag på fördelningstal till 


Migrationsverket. Därefter fattar Migrationsverket beslut om fördelningstalen. Beslutet om 


fördelningstal kommer sedan att ligga till grund för Migrationsverkets anskaffning av 


tillfälliga boendeplatser för skyddsbehövande. Syftet är att åstadkomma en jämn fördelning 


av boendeplatser mellan kommunerna. 


 


Kommunstyrelsen 30 maj  


Nästa KS-förmiddag kommer verksamhetsbesök att genomföras. Sammanlagt kommer åtta 


verksamheter att besökas under förmiddagen. Mer detaljer om besöken kommer med 


utskicket till sammanträdet. Notera särskilt att KS-förmiddagen denna gång startar 08.30.  


Råd för framtiden – en nationell konferens om trygghetsfrämjande arbete 


Från förvaltningen deltog flera funktioner, däribland trygghetssamordnare och 


folkhälsostrateg samt våra kommunpoliser i den stora nationella konferensen kring 


trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete ”Råd för framtiden” som ägde rum i 


början av april. En av innehållspunkterna på konferensen handlade om den nya 


lagstiftningen avseende kommunens ansvar gällande trygghetsfrämjande och 


brottsförebyggande arbete. Fortfarande kvarstår vissa frågor om vad lagstiftningen kommer 
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innebära för landets kommuner, vilket vi hoppas kunna få mer information under året. 


Nästa år kommer konferens äga rum i Borås. 


Information i korthet 


• En lokal handlingsplan suicidprevention har arbetats fram av en tvärsektoriell 


arbetsgrupp inom förvaltningen. Ett första utkast av en färdig handlingsplan 


presenterades till uppdragsgivare närvårdsamverkan under föregående vecka.  


• En ny aktivitetsplan för marknadsföringsinsatser kopplat till tillväxt börjar ta form 


och innehåller bland annat inlägg och annonsering på sociala medier. I 


aktivitetsplanen finns också förslag på skyltning, rörligt material och annan 


annonsering.   


• Tranemo kommun och Trafikverket har skrivit avtal om en cirkulationsplats vid 


industriområdet Källsvedjan.  


• Tätortsnära i Tranemo kommer markberedning efter tidigare utförd skogsavverkning 


att utföras med hjälp av grävmaskin. En skonsam markberedningsåtgärd används 


som gör minimal markpåverkan och ett mindre störande synintryck. Markberedning 


är nödvändig för att skapa förutsättningar för förväntad naturlig föryngring. 


• Ett nytt program/systemstöd inom den kommunala hälso- och sjukvården är under 


införande och heter ”Exorlive”. Programmet ger personanpassade träningsprogram 


för äldre och personer med funktionsnedsättning.  


• Digitala läkemedelsskåp har införts inom hemtjänsten och pilot ska påbörjas för 


läkemedelsrobotar. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-04-25 


Månadsuppföljning mars 


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall, planeringschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh 


föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Medborgarservice och processtödsfunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 
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§ 115 Delegeringsbeslut KS/2022:13 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 


delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa 


beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Delegeringsbeslut BAB Mars 


Delegeringsbeslut Personal Mars 


Delegationsbeslut KS-UPH 2022-04-13 


Delegeringsbeslut ÄO Mars 


Delegeringsbeslut LSS Mars 


Delegeringsbeslut IFO Mars 


Delegeringsbeslut FN SoL Mars 


Delegeringsbeslut Färdtjänst Mars 


Status 


Pågående 
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§ 116 Delgivningar KS/2022:12 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 


- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs sammanträde 31 mars 2022 


- Lägesrapport – Projekt Närsjukhus Skede mars 


Status 


Pågående 
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§ 117 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll Lärandeutskottet 2022-03-24 


- Protokoll OU 2022-03-24 signerat 


- Protokoll AU 2022-03-24 


- Protokoll AU 2022-04-07 


- Protokoll BU 2022-03-22 signerat 


- Protokoll BU 2022-03-23 signerat 


Status 


Pågående 
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§ 118 Nämndsprotokoll KS/2022:12, VN/2022:2 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll; 


- Protokoll samverkansnämnd IT 2022-03-11 


- Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved – Tranemo 2022-03-29 


- Protokoll Valnämnd 2022-04-05 maskat osignerat 


Status 


Pågående  
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§ 119 Övriga protokoll KS/2022:12, TUAB/2022:1 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 


- Protokoll SÄRFs direktion 2022-03-18 


- Protokoll Sjuhärads samordningsförbund medlemssamråd 2022-03-24 


- Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund styrelse 2022-03-24 


- Protokoll TUAB 2022-03-15 Konstituerande signerat 


Status 


Pågående 
 


 


 


 





		2022-04-27T18:52:49+0200




