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§ 69 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.

Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

Ärendet
Information ges om pågående arbete i Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp Attraktiv kommun.

Föredragning och debatt
Styrelseledamot för Tillväxt Tranemo Max Larsson och verksamhetschef Manda Schillerås
föredrar ärendet och svarar på frågor.

Status
Pågående
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§ 70 Årsredovisning 2021 KS/2022:40
•
•
•
•

Godkänner årsredovisning 2021 för Tranemo kommun.
Beviljar styrelser, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ
ansvarsfrihet.
Godkänner sektionernas återhämtande av underskott från 2020 och beslutar att dessa
är nollställda inför 2022.
Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 flyttas över till 2022 enligt bilaga
”Investeringar 2021 - ombudgetering återstående medel till 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.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens balanskravsresultat för 2021 uppgick till 29,9 mnkr och årets resultat blev 39,3
mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 44,0 mnkr vilket är ett historiskt starkt
resultat tack vare höga skatteintäkterna och generella statsbidrag. Sektionerna visade vid
årets slut ett positivt resultat på 8,2 mnkr.
Ett av fyra verksamhetsmål samt fyra av fem finansiella mål uppnåddes under 2021 vilket
innebär att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.

Ärendet
Året i korthet
Verksamhetsåret 2021 har fortsatt präglats av att anpassa verksamheten för att möta de krav
coronapandemin krävt. Kommunen har fortsatt att under stora delar av året arbeta i
krisstabsläge och lyckats hantera både säker vårdmiljö för de äldre, distansundervisning för
ungdomar och snabba förändringar inom bland annat ekonomin samt flertalet nya
rekommendationer för ett smittsäkert samhälle i stort.
Under året bildades den ideella föreningen Tillväxt Tranemo som har som ändamål att
förenkla och stärka näringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet.
Föreningen vill bidra till tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare 2035.
Kommunen har under året, för första gången ett helt verksamhetsår, arbetat utifrån vår nya
budgetmodell och nya styrmodell. Dessa båda är viktiga i Tranemo kommuns strävan att
vara en kommun som säkrar välfärden, är en attraktiv arbetsgivare och utvecklar samhället
över lång tid.
Väsentliga händelser efter balansdagen
Från början av februari har de flesta rekommendationer/restriktioner avseende pandemin
tagits bort, effekten av detta har vid denna årsredovisning ännu inte visat sig.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Måluppfyllelse
Kommunen uppnår ett av fyra verksamhetsmål.

•
•
•
•

Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten (inte uppnått)
Hållbart samhälle (uppnått)
14 000 invånare 2035 (inte uppnått)
Attraktiv arbetsgivare (inte uppnått)

•
•
•
•
•

Balanskravsresultat ska uppgå till minst 2,5% av skatteintäkter och generella
statsbidrag (uppnått).
Självfinansierad för skattefinansierade (uppnått).
Nettokostnader ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag (uppnått).
Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska
(inte uppnått).
Kommunens soliditet ska vara oförändrad eller öka (uppnått).

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts till årsbokslutet
men tyngden i detta är utifrån ett finansiellt perspektiv.
Årets resultat och balanskrav
Kommunens resultat för 2021 uppgick till 39,3 mnkr, vilket är 17,1 mnkr bättre än
föregående år. Det är framförallt skatteintäkterna och högre generella statsbidrag som
genererar det starka resultatet. Koncernens resultat blev 44,0 mnkr vilket är ett historiskt
starkt resultat. Samtliga av kommunens bolag bidrar positivt till årets resultat, totalt 4,7
mnkr. Kommunens balanskrav blev 29,9 mnkr.
Driftredovisning
Servicesektionen hade vid årets slut ett budgetöverskott på 4,9 mnkr vilket är drygt 10
procent av sektionens budgetram. På grund av överskottet har man hämtat hem det
underskott som fanns från 2020. Överskottet återfinns på sociala investeringar (1 mnkr),
omställning ny sektion (0,5 mnkr), kommunstyrelsen oförutsett (1 mnkr) och kommunreserv
(2 mnkr).
Samhällssektionen, exklusive VA och renhållning, hade vid årets slut ett budgetöverskott på
1,6 mnkr. Sektionen har under året fått både högre kostnader (enskilt
bostadspassningsärende samt vinterväghållning) och högre intäkter (fjärrvärme samt
planintäkter). På grund av resultatet återhämtar sektionen sitt kvarvarande underskott från
2020.
Lärandesektionen redovisade ett resultat på -2,0 mnkr varav 1,9 mnkr utgörs av ett
avgångsvederlag. Sektionen har under året fått göra anpassningar för att försöka nå budget i
balans där man bland annat har hållit tillbaka vissa kostnader. Den största budgetavvikelsen
inom sektionen återfinns på grund- och särskola som redan i början av 2021 startade året
med en budget som inte var i balans.
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Av de finansiella målen uppnås fyra av fem.

Omsorgssektionen redovisade ett budgetöverskott på 3,7 mnkr som till största delen består
av positivt utfall på grund av lägre bemanning än budgetet inom vård- och omsorgsboenden
samt inom funktionsnedsättning. Sektionen har under året haft 1,0 mnkr för oförutsedda
händelser som inte behövts användas.
Investeringar
Kommunen budgeterade för investeringsvolymer om totalt 117,1 mnkr. Utfallet för 2021
landade på 76,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 40,5 mnkr. Den största
delen av budgetavvikelsen, 27,5 mnkr, finns på de skattefinansierade investeringarna vilket
förklaras av att vissa projekt har blivit försenade gentemot tidsplan. Självfinansieringsgraden
för årets skatte- och taxefinansierade investeringar uppgick till 120 procent (2020: 60
procent). Den starka självfinansieringsgraden beror på det låga investeringsutfallet jämfört
med budget. Del av de medel som inte nyttjats 2021 kommer att behöva flyttas med till
kommande år, och påverkar då självfinansieringsgraden negativt i motsvarande omfattning.
Finansiering
Koncernens lån finns samlade hos Kommuninvest där skuldportföljen för år 2021 uppgick
till 778,5 mnkr. Föregående år uppgick skuldportföljen till 585,0 mnkr. Ökningen av
skuldportföljen beror bland annat på upplåning till Solbacken samt att Tranemo Utvecklings
AB har upptagit lån för att betala reverser till kommunen och ny lagerlokal.

Personalredovisning
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 31 personer totalt sett. Framförallt handlar det
om vakanta tjänster som inte har tillsatts ännu, men det är också relaterat till genomförda
besparingar under året främst inom lärandesektionen. I någon mån handlar minskningen om
vakanser inom svårrekryterade bristyrken där behöriga sökanden saknats vid
utannonserade tjänster. Såväl korttidssjukfrånvaron likväl som långtidssjukfrånvaron har
totalt sett minskat mellan 2020 och 2021. Den totala sjukfrånvaron uppgår 2021 till 7,14
procent jämfört med 7,69 procent frånvaro 2020. Samtliga sektioner visar en lägre
sjukfrånvaro bortsett från servicesektionen som har en ökad sjukfrånvaro (3,19 procent 2020
jämfört med 3,57 procent 2021)

Barnkonventionen
Ärendet påverkar inte barn.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Ekonomisk påverkan
Årsredovisningen 2021 innebär att underskott från 2020 blir helt återställda på sektionerna,
vilket får en positiv effekt på 2022 års budget om drygt 2 mnkr, främst för lärandesektionen.
Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om drygt 23 mnkr flyttas över till 2022 och ökar budgeten
med motsvarande, sett över de två åren (2021 och 2022) är effekten plus minus noll.

Föredragning och debatt
Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

Ekonomichef Konrad Fredh, planeringschef Tobias Edoff och HR-chef Linda Ruergård
föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutsunderlag
BU §8, 2022-03-08
Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Årsredovisning 2021 – Tranemo kommun
Investeringar 2021 - ombudgetering återstående medel till 2022
Årsredovisning TUAB 2021
Årsredovisning Tranemo Forum 2021
Årsredovisning TranemoBostäder AB 2021
Tranemo kommun – rapport årsbokslut 2021

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 71 Uppföljning av samverkansavtal avseende folkhälsoarbete 2021
KS/2022:27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Beslutsmotivering
Uppföljningen ska godkännas med hänvisning till samverkansavtal mellan Tranemo
kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) för perioden 2021–2024 avseende
folkhälsoarbete.

Ärendet
Tranemo kommun och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Sjuhärad
har slutit ett avtal gällande samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo
kommun. Syftet med avtalet är att det finns ett gemensamt intresse för en god och jämlik
hälsa hos befolkningen. Utifrån det blir samverkan kring åtgärder och insatser betydelsefullt
i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Avtalet gäller under tiden 2021–2024. Inom
ramen för avtalet ska efter varje verksamhetsår en uppföljning göras gällande
folkhälsoinsatser och budget.
Uppföljningen berör främst dess fyra folkhälsoområden:
• Målområde 1 – Det tidiga livets villkor
• Målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning
• Målområde 5 – Boende och närmiljö
• Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet
Utifrån ovanstående målområden har en fortsatt utvecklad tvärsektoriell samverkan kring
barn- och unga stått i fokus. Övergripande fokus har legat, och ligger fortsatt, på att öka
folkhälsoperspektivet i Tranemo kommuns arbete. Folkhälsoarbetet i sin helhet har
inriktning att vara tvärsektoriellt och långsiktigt. Att skapa goda relationer är en stor del i ett
sådant arbete, vilket varit en stor utmaning under rådande pandemi.

Ekonomisk påverkan
De medel som tillförs Tranemo kommuns strategiska folkhälsoarbete från regionen har till
största del använts i enlighet med verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2021.
Coronapandemin har dock medfört att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras. Därtill
budgeterade medel (44 600 kronor) har, efter beslut från Västra Götalandsregionens södra
hälso- och sjukvårdsnämnd, överflyttats till verksamhetsplan för 2022. Kvarvarande
överflyttade medel från 2020 (6400 kronor) betalas tillbaka till VGR.
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• Godkänner uppföljning av samverkansavtal avseende folkhälsoarbete 2021.
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Barnkonventionen
En prioriterad grupp i folkhälsoarbetet är barn och unga. Genom de aktiviteter som riktas
mot barn och unga i folkhälsoarbetet är målsättningen att bidra med kompetens och andra
resurser i samverkan kring barn och unga.

Beslutsunderlag

Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

BU §7, 2022-03-08
Tjänsteskrivelse 2022-01-11
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun för perioden 2021 –
2024
Uppföljning av samverkansavtal avseende folkhälsoarbetet 2021
Budget och ekonomisk redovisning folkhälsoarbete 2021

Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben
Lars Paulsson, VGR: lars.paulsson@vgregion.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Kommunfullmäktiges beslut
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun 2021
Budget och ekonomisk redovisning folkhälsoarbete 2021

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 72 Start av gymnasiesärskola 2022–2023 KS/2021:616
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Startar gymnasiesärskola från och med HT 2022.

•

Ställer i ordning och förbereder lokaler för gymnasiesärskoleverksamheten i huset för
Grundsärskolan.

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
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre
förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet för eleverna i
en uppbyggd trygg miljö. Det kommer också att vara lättare att bygga upp samverkan med
en eventuell kommande arbetsplats och LSS. Eleverna slipper restid och får mer fritid. Ovan
nämnda positiva effekter finns det samsyn runt med Omsorgssektionen. (Bilaga 4)
Verksamhetskostnaderna minskar.

Ärendet
Lärandeutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §69 att ta fram ett beslutsunderlag
för att starta gymnasiesärskola, individuella program från och med läsåret 2022 - 2023.
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §177 att ta fram ett
beslutsunderlag för en lösning av lokalfrågan när det gäller uppstart av gymnasiesärskola,
individuellt program från och med läsåret 2022 - 2023.
Förvaltningen föreslår ett återinförande av gymnasiesärskolans individuella program i
Tranemo kommun i enlighet med Bilaga 1 - 3.
Verksamheten placeras i samma fastighet som Grundsärskolans verksamhet idag bedrivs i.
Lokalerna utökas med att andra planet också tas i anspråk.
Nuvarande verksamhet för grundskolan åk 1 - 3 på andra plan flyttas till paviljonger vilket
också ger mervärdet att lösa ett av de nuvarande lokalbehoven som identifierats i översynen
av Tranängskolans område sedan 2018.

Ekonomisk påverkan
Finansiering sker genom:
• minskade kostnader för interkommunala ersättningar 2022: 110 000kr
• tillkommande uppstartskostnader 100 000 kr
• minskade kostnader för transporter 240 000 kr
• inom Lärandesektionens ram. 26 500 kr/mån (6 mån ger 159 000 kr)
• Nettoeffekt: ca 91 000 kr
Ordförandes sign
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Kommunstyrelsens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
•

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
LU §4, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Bilaga 1 Underlag för beslut av återinförande av gymnasiesärskola
Bilaga 2 Kostnadsberäkning lokaler
Bilaga 3 Placering av paviljong
Bilaga 4 Utlåtande kring uppstart av Gymnasiesärskola

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson och administrativ chef Per Ambjörnsson föredrar ärendet
och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Lokaler kommunstyrelsen
Uppstart av gymnasiesärskola kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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Inom investeringsmedel för förvaltningen för etablering av paviljongerna
Leverantörskostnad 500 000 kr
Markarbeten ca 300 000 kr
Larm, läs, passage ca 75 000 kr
Bygglov/Byggherrekostnader ca 50 000 kr
Oförutsett ca 100 000 kr
Summa: ca 1 025 000 kr
Samråd genomförs mellan lärandeutskottet och allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28

§ 73 Lokaler för gymnasiesärskola 2022–2023 KS/2021:616
Kommunstyrelsens beslut
•

Upphandlar paviljonger till Tranängskolan för användande som ersättningslokaler
för Tranängskolan F-3.

Beslutsmotivering
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre
förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet för eleverna i
en uppbyggd trygg miljö. Det kommer också att vara lättare att bygga upp samverkan med
en eventuell kommande arbetsplats och LSS. Eleverna slipper restid och får mer fritid. Ovan
nämnda positiva effekter finns det samsyn runt med Omsorgssektionen. (Bilaga 4)
Verksamhetskostnaderna minskar.

Ärendet
Lärandeutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §69 att ta fram ett beslutsunderlag
för att starta gymnasiesärskola, individuella program från och med läsåret 2022 - 2023.
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §177 att ta fram ett
beslutsunderlag för en lösning av lokalfrågan när det gäller uppstart av gymnasiesärskola,
individuellt program från och med läsåret 2022 - 2023.
Förvaltningen föreslår ett återinförande av gymnasiesärskolans individuella program i
Tranemo kommun i enlighet med Bilaga 1 - 3.
Verksamheten placeras i samma fastighet som Grundsärskolans verksamhet idag bedrivs i.
Lokalerna utökas med att andra planet också tas i anspråk.
Nuvarande verksamhet för grundskolan åk 1 - 3 på andra plan flyttas till paviljonger vilket
också ger mervärdet att lösa ett av de nuvarande lokalbehoven som identifierats i översynen
av Tranängskolans område sedan 2018.

Ekonomisk påverkan
Finansiering sker genom:
• minskade kostnader för interkommunala ersättningar.
• minskade kostnader för transporter.
• inom Lärandesektionens ram tas driftskostnader.
• inom investeringsmedel för förvaltningen för etablering av paviljongerna
(Det finns inte medel i Lärandesektionens investeringsbudget för detta)
Leverantörskostnad
500 000 kr
Markarbeten
ca 300 000 kr
Larm, lås, passage
ca 75 000 kr
Ordförandes sign
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Bygglov, byggherrekostnader
Oförutsett
Summa

ca 50 000 kr
ca 100 000 kr
ca 1 025 000 kr

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

AU §33, 2022-02-07
Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Bilaga 1 Underlag för beslut av återinförande av gymnasiesärskola
Bilaga 2 Kostnadsberäkning lokaler
Bilaga 3 Placering av paviljong
Bilaga 4 Utlåtande kring uppstart av Gymnasiesärskola

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att ändra beslutet till ” Upphandlar paviljonger till
Tranängskolan för användande som ersättningslokaler för Tranängskolan F-3”.

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

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28

§ 74 Tvärpolitisk strukturplan för förskole- och skolverksamheten i
Tranemo kommun. KS/2021:638
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Antar strukturplan för förskole- och skolverksamheten fram till år 2030
Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån strukturplan för
förskoleplan – och skolverksamhet fram till 2030.

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
Under år 2021 har de politiska partierna i Tranemo bildat en skolgrupp för att bearbeta
frågeställningar kring en strukturplan för kommunens förskole- och skolverksamhet.
Skolgruppen är inte en del av den politiska organisationen i Tranemo kommun, därför är
heller inte gruppens framtagna stukturplan något som kommunen kan arbeta utifrån förrän
beslut fattas i kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet gav förvaltningen 2022-01-13 § 13 i uppdrag att bereda ett
beslutsunderlag av den tvärpolitiska strukturplanen för förskole- och skolverksamheten som
skolgruppen har tagit fram.
I bilagan ”Plan för förskole- och skolverksamheten” under punkt 5.6 Ekonomistöd framgår
att kommunens ekonomiska rapporteringssystem info-key och Stratsys har brister i ibland
annat vad det gäller periodiseringar. Detta är felaktigt. Kommunen redovisar sina
räkenskaper enligt gällande lagstiftning och har inga revisionsanmärkningar på en icke
förenlig redovisning avseende periodiseringar.
Förvaltningen har rett ut bakgrunden till påståendet och funnit svar i att de
planeringsverktyg lärandesektionen använder sig av kopplat till främst tjänsteplanering inte
fullt ut korrelerar med verkligheten i kommunens redovisning. Dessa planeringssystem bör
därför med stor aktsamhet just ses som stöd i planeringen, inte att förväxla med ekonomisk
redovisning och uppföljning av resultat.

Ekonomisk påverkan
Ett antagande av planen innebär i sig inte någon ekonomisk påverkan. Varje beslut utifrån
planen behöver särskilt beskrivas med en ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ett antagande av planen har inte någon negativ påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet och svarar på frågor.
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•
•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Beslutsunderlag
LU §7, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-02-03
Strukturplan för förskole- och skolverksamheten fram till år 2030
Allmänna utskottets beslut 2022-01-13 § 13

Beslutet skickas till
Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

Författningssamlingen
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 75 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun. KS/2021:84
Kommunstyrelsens beslut
•

Fastslår läsårstider för läsåret 2022/2023 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och
studiedagar för läsåret 2022/2023”.

Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

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
Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads
kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. Beslut om läsårstider fattades i
Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 68. Med anledning av en felskrivning av ett datum behöver
beslutet fattas på nytt. 1 maj som är en helgdag hade i det tidigare beslutet räknats som en
skol- och arbetsdag. I det nya förslaget blir istället 22 december istället en skol- och
arbetsdag.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och
tillgänglig för alla
Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid

Beslutsunderlag
LU §6, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 68
Läsårstider, lov- och studiedagar för läsåret 2022/2023 (nytt förslag 220113)

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 76 Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats 2021
KS/2022:53
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner Patientsäkerhetsberättelse för 2021-Elevhälsans medicinska insats, EMI.

Skolan ansvarar för både hälsa och lärande.
Inom ramen för elevhälsan bedriver huvudmannen hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763). Genom elevhälsans medicinska insats innebär det att utföra
vaccinationer, hälsobesök samt även erbjuda enklare hälso- och sjukvårdsinsatser. Hälsooch sjukvårdspersonal är skolläkare och skolsköterskor.
Skolans huvudman, tillika vårdgivare, ska med stöd av verksamhetens ledningssystem
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och följa upp verksamheten, Socialstyrelsens
föreskrifter (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Vårdgivaren är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att utse en verksamhetschef som har
det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Om verksamhetschefen
inte är medicinsk kunnig, måste någon annan få i uppdrag att utföra vissa ledningsuppgifter,
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
(MLA).
Vårdgivaren är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Det innebär att vårdgivaren bland annat måste förebygga att
patienter drabbas av vårdskador, utreda händelser och årligen upprätta en
patienssäkerhetsberättelse. Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast
den 1 mars varje år upprätta patientsäkerhetsberättelsen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Skolan har i uppdrag under elevhälsan att bedriva Elevhälsans medicinska insats. Detta är
reglerat i Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Utgångspunkten i detta arbetet är att se
till barnets bästa och kunna främja hälsa, och förebygga ohälsa. Även att kunna agera och ge
stöd då ohälsa uppstår.

Beslutsunderlag
LU §9, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Patientsäkerhetsberättelse för 2021 -Elevhälsans medicinska insats EMI
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Ärendet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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§ 77 Granskning Elevhälsan KS/2021:629
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Godkänner förvaltningens svar på granskning av elevhälsan i Tranemo kommun.

Beslutsmotivering
Granskningen och rekommendationerna till kommunstyrelsen utgår från skollagen
(2010:800) 2 kap. 25-28 §§ Där står bland annat:
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens
att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har av revisorerna fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa i grundskolan.
Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar som huvudman. KPMG bedömer att
elevhälsans organisation är ändamålsenlig, men att verksamheten inte fullt ut bedrivs i
enlighet med skollag. På alla skolenheter arbetar inte en samlad elevhälsa främst
förebyggande och hälsofrämjande. Orsakerna förefaller att vara flera, dels skolenheternas
storlek, dels tillgång till psykolog och dels resurser och hur resurserna används Samverkan
mellan kommun och region är bristfällig.
Förslag till åtgärder utifrån revisionsrapporten:
1. Kommunstyrelsen analyserar kostnaderna för grundskolan för att säkerställa att det
finns erforderliga resurser för att bedriva en elevhälsa som främst är förebyggande
och främjande.
2. Resurser tillförs för att utöka bemanningen av vissa elevhälsoprofessioner på de
minsta skolorna för att tillgången på en samlad elevhälsa ska vara likvärdig för alla
elever.
3. Initiativ tas till politisk dialog mellan kommun och region för bättre samverkan för
barns och ungas hälsa och utveckling

Ärendet
Bakgrund och uppdraget till KPMG
KPMG har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa.
Kommunens revisorer bedömer att brister i elevhälsans organisation och förutsättningar
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

riskerar att få negativa konsekvenser för elevernas måluppfyllelse, särskilt för elever med
psykisk ohälsa och med särskilda behov. Skollagen (2010:800) reglerar elevhälsan i
utbildningssystemet. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser, och ska primärt verka förebyggande och hälsofrämjande.
Syftet med granskningen är att bedöma om elevhälsans organisation är ändamålsenlig och
om verksamheten bedrivs i enlighet med skollag. Granskningen avser kommunstyrelsen och
omfattar elevhälsan i den kommunala grundskolan.
Granskningen genomfördes under oktober – december 2021 genom studier av externa och
interna dokument och intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, ledamot i
lärandeutskottet, skolchef, barn- och elevhälsochef, representanter för elevhälsans
medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt urval av rektorer och lärare.

KPMG:s slutsats och rekommendationer
”Vi bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig, men att verksamheten inte fullt ut bedrivs
i enlighet med skollag. På alla skolenheter arbetar inte en samlad elevhälsa främst förebyggande och
hälsofrämjande. Orsakerna förefaller att vara flera, dels skolenheternas storlek, dels tillgång till
psykolog och dels resurser och hur resurserna används. Befintlig barn- och elevhälsoplan och den
nyskapande Familjecentralen är insatser som stödjer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det är
angeläget att kommunstyrelsen följer upp att elevhälsans arbete kan bedrivas i enlighet med beslutad
barn- och elevhälsoplan och att skolan har möjlighet att ur ett förebyggande och hälsofrämjande
perspektiv ta emot barn vars familjer har fått stöd inom Familjecentralens regi. Att samverkan med
socialtjänsten ytterligare ska stärkas ser vi positivt på och bedömer också att det får positiva
konsekvenser på enskilda elevers måluppfyllelse.
Samverkan mellan kommun och region är bristfällig. Då vi inte har granskat regionen kan vi inte
uttala oss om deras syn på samverkan och därmed inte på de brister som kommunen identifierat. Vi
bedömer dock att den bristande samverkan får allvarliga konsekvenser för enskilda elevers välmående
och måluppfyllelse och även att kostnader för regionens uppdrag riskerar att belasta kommunens
budget. Kommunstyrelsen bör därför på politisk nivå vidta lämpliga åtgärder.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi (KPMG) kommunstyrelsen att:
• säkerställa att förutsättningar finns för elevhälsa så att gällande lagstiftning och beslutad barn- och
elevhälsoplan kan följas, till exempel vad gäller att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. (2 kap. 25 § SkolL)
• följa upp att det vid varje skolenhet finns tillgång till en samlad elevhälsa som omfattar medicinsk,
psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats.
• upprätta samverkan på politisk nivå mellan kommun och region med syfte att verka för en
samverkan på verksamhetsnivå som stödjer barn och ungas välmående och utveckling mot de mål som
är uppsatta i skollagen.”

Lärandesektionens förslag till åtgärder
1. Ett av skälen till att elevhälsan inte är tillräckligt förebyggande och hälsofrämjande är att
skolans övriga personal inte hinner med sin del av elevhälsouppdraget. Det måste finnas
organisatoriska förutsättningar för hälsofrämjande insatser så att skolans värdegrund
genomsyrar verksamheten och att lärmiljön är tillgänglig för alla elever. När det inte är så
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försämras helheten och elevhälsans professioner tvingas till åtgärdande insatser i första
hand. Detta är delvis en konsekvens av anpassningarna som inleddes i och med 2021-års
budget. Revisionsrapporten föreslår att kommunstyrelsen analyserar sina kostnader för
grundskolan inkl. elevhälsans kostnad/elev för att säkerställa att det finns erforderliga
resurser för att bedriva en elevhälsa som främst är förebyggande och främjande. Revisionen
bedömer att organisationsstrukturen är adekvat. Man drar också slutsatsen att riktlinjerna
för barn- och elevhälsoarbetet är ändamålsenliga men att dessa inte efterlevs pga. bristande
resurser i organisationen. Den centrala barn- och elevhälsoorganisationen infördes inom
befintlig ram, men de brister som lyfts i revisionsrapporten är svåra att möta utan en
förstärkning också av den centrala organisationen. Det är av yttersta vikt att också stärka
tidiga samordnade insatser vilket kräver arbete över sektionsgränserna i en högre
omfattning, vilket inte ryms inom den nuvarande ledningsresursen för elevhälsan.
Lärandesektionen kan bidra med analys av resursbehov och fortsatt arbete med detta.
2. För att tillgodose kravet på en likvärdig elevhälsa för alla grundskolans elever behöver det
vara en ökad närvaro av elevhälsans olika professioner på de skolor som idag endast har
tillgång på dessa en till två dagar i veckan. Detta gäller främst kurators- och
skolsköterskeresurs, men i något fall även den specialpedagogiska resursen. Om tillgången
helt regleras efter elevtal blir det inte likvärdigt. Det behövs mer tid för att hinna jobba
förebyggande och främjande tillsammans. En liten enhet behöver mer resurs för att kunna ha
en elevhälsa som finns på plats mer än idag. Lärandesektionen bedömer att detta inte är
möjligt att göra inom befintlig ram. Det behöver därför tillföras ekonomiska medel
öronmärkta för ändamålet.
Idag köper elevhälsan psykologkompetens via upphandlad tjänst. Denna tjänst används inte
lika av alla skolor. För att öka tillgänglighet och möjliggöra mer förebyggande och
hälsofrämjande insatser planeras det för en egen anställd skolpsykolog. Detta bör kunna
göras med befintliga medel.
3. Tredje punkten, om samverkan mellan region och kommun, ligger helt på politisk nivå.
Det innebär att sektionen inte har något förslag till hur denna ska åtgärdas.
Lärandesektionen vill dock trycka på vikten av att det skapas forum för dialog mellan
kommun och region i dessa frågor.

Ekonomisk påverkan
Utifrån nuvarande budget och lagd elevhälsoorganisation behöver det ske en fortsatt analys
av kostnader för att tillmötesgå revisionens synpunkter.

Barnkonventionen
Hela ärendet handlar om barnets bästa. Om inte förutsättningarna finns för att bedriva ett
elevhälsoarbete enligt skollagen påverkar det barn negativt. Barnrättsperspektiv uttrycker en
skyldighet att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets mänskliga rättigheter, barnets
bästa och barnets rättigheter som de är formulerade i barnkonventionen. Barnkonventionen
innehåller flera artiklar (art. 19, 23-24, 28-29) med tydlig relevans för skolan och elevhälsan.
En väl fungerande elevhälsa är av största betydelse. Elevhälsans personal är viktiga för att
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dels uppmärksamma elevers behov, dels lyfta elevernas egna tankar om den egna hälsan och
skolans arbets- och lärandemiljö.

Beslutsunderlag
LU §10, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-01-31
KPMG Granskning av elevhälsan, revisionsrapport Tranemo kommun
Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

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

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
KS/2021:180 - Ärenden som hänskjuts till kommande budgetar

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 78 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022 KS/2021:641
Kommunstyrelsens beslut
•

Fastställer bidragsbelopp per elev till fristående gymnasieskolor för kalenderåret
2022 enligt bilaga.

Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52–55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående
gymnasieskolor som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.

Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2022.

Ekonomisk påverkan
De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad 2022 jämfört med 2021. Budget 2022
behöver ses över.

Barnkonventionen
Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående gymnasieskolor får samma
förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns gymnasieskola.

Beslutsunderlag
LU §11, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2021-12-29
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022, 2021-12-28

Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagande ska ha kommit in
till Tranemo kommun, lärandesektionen inom tre veckor från den dag den fristående
gymnasieskolan fick del av beslutet.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Box 111 24
controlling@larande.se
Vallgatan 11
Box 213
Allhelgonagatan 4
Kattviksvägen 207
Box 213
Box 2182

100 61

Stockholm

411 16
101 24
118 58
269 91
101 24
103 15

Göteborg
Stockholm
Stockholm
Båstad
Stockholm
Stockholm
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Jensen Education College AB
Lärande i Sverige AB
Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse
Praktiska Sverige AB
Internationella Engelska skolan
Apelryd International
AcadeMedia
Värmdö Tekniska Utbildningar AB

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022, 2021-12-28

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 79 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och
daglig verksamhet KS/2021:500
Kommunstyrelsens beslut
Antar regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet.

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
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till överenskommelse för
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 9 december 2020. Den politiska
beredningsgruppen ställde sig bakom förslaget 12 februari 2021 och det Politiska
Samrådsorganet, SRO, den 23 april 2021. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund behandlade ärendet den 10 september 2021 och rekommenderade
kommunerna att skriva under överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade
insatser från hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet. Den regionala
överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas
samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering
som möjligt.
Processen för framtagandet av överenskommelsen har beretts i flera led. Direktionen för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 10 september 2021 och
rekommenderade sina medlemskommuner att skriva under överenskommelsen. Tranemo
kommun signerade överenskommelsen den 27 december 2021.

Ärendet
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade
insatser från hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet. Den regionala
överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas
samverkan. De verksamheter som omfattas är; Förskola, Förskoleklass,
Grundskola/grundsärskola, Gymnasieskola/gymnasiesärskola, Daglig verksamhet inom LSS,
Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen och Kommunal hälso- och sjukvård.
Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.
Utifrån lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för personliga
hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning
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För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som finns hos
huvudmännen gav Ledningsrådet för Medicintekniska (LMP) produkter ett uppdrag att
förtydliga ansvaret för de berörda aktörerna. LMP ställde sig bakom förslaget till
överenskommelse 9 december 2020 med tillägget att grundprincipen att överenskommelsen
även ska gälla privata verksamheter i Västra Götaland. Den politiska beredningsgruppen
(inom den länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom
förslaget till
överenskommelse 12 februari 2021. Det Politiska Samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom
förslaget till överenskommelse 23 april 2021.
Boråsregionen ställde sig den 10 september 2021 bakom förslaget till Regional
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet och
rekommenderade medlemskommunerna att ta beslut om
Överenskommelsen. Beslut skulle meddelas Boråsregionen senast den 17 december 2021.
Den 22 december skickade Västra Götalandsregionen en påminnelse om att Tranemo
kommun inte skickat in signerade överenskommelser. Den 27 december har förvaltningen
skrivit under och återsänt överenskommelserna till Västra Götalandsregionen.
Konsekvenser av förslaget

Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna
vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, även
vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola eller
daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Konsekvens av
formuleringen att grundutrustning ska kunna
användas av en eller flera personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet
på grund av att det endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett
ansvar för berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.

Barnkonventionen
Överenskommelsen bedöms inte ha någon negativ påverkan utifrån barnrättsperspektivet.
Den förtydligar fördelningen mellan de olika huvudmännen och har målsättningen att
förenkla och förkorta beslutsprocessen för tilldelning av hjälpmedel.
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och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på
situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen
ett personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning. Det här
komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen och kan medföra en fördröjning för den
enskilde när det gäller att få tillgång till hjälpmedlet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Ekonomisk påverkan
Överenskommelsen bedöms inte påverka kommunen negativt. Den förtydligar fördelningen
mellan de olika huvudmännen.

OU §34, 2022-03-24
Tjänsteskrivelse, 2022-03-22
E-postmeddelande, Ärende för vidare hantering - Hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet, Boråsregionen, 2021-09-20
Protokollsutdrag § 58 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet, Boråsregionen, 2021-09-10
Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet inom
Västra Götaland, odaterad
E-postmeddelande, Påminnelse samt fråga om Regional överenskommelse för hjälpmedel i
förskola, skola och daglig verksamhet, 2021-12-22
Påskriven överenskommelse lärandesektionen om hjälpmedel inom förskola och skola, 202112-27
Påskriven överenskommelse omsorgen om hjälpmedel inom daglig verksamhet, 2021-12-27

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsén Jonsson och tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar
ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Boråsregionen
Västra Götalandsregionen, Anette Alfredsson

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28

§ 80 Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2022–2025 KS/2021:597
Kommunstyrelsens beslut
Inriktningsbeslut för närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025 är justerat av
Tranemo kommun

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

Beslutsmotivering
Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd (DPS) beslutade 28 september 2021
att ställa sig bakom Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025 för
samverkan mellan Västra Götaland och kommunerna i Södra Älvsborg.

Ärendet
Nuvarande inriktningsdokument 2022–2025 för samverkan mellan Västra Götaland och
kommunerna i Södra Älvsborg löper ut i december 2022, men eftersom den politiska
representationen från kommunsidan ändras från och med 1 januari 2022 beslutade DPS att
inriktningsdokumntet skulle justeras redan nu. Beslut om Tranemo kommuns representation
i närvårdssamverkan återfinns i ärende KS/2021:498 ”Val av representanter till
närvårdssamverkan Södra Älvsborg”.
Inriktningsdokumentet beskriver modellen för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. Syftet
är att ge mervärde och trygghet för befolkningen i vårdövergångarna samt underlätta
ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Samverkan bedöms inte ha någon negativ inverkan utifrån barnperspektivet.

Beslutsunderlag
OU §35, 2022-03-24
Tjänsteskrivelse som inriktningsdokument för närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–
2025, 2021-11-22
AU § 156 Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg KS/2021:498, 202110-21
Brev Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022–2025, 2021-11-19
Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025
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Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson och tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar
ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
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Omsorgssektionen
Boråsregionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 81 Riktlinjer för kommunens skogsförvaltning KS/2018:726
•

•

Antar Riktlinjer för kommunens skogsförvaltning med följande ändringar;
- Tillägg i 3 Beskrivning: En bilaga med hur stort vårt skogsinnehav är samt en karta
över vart skogen finns i kommunen.
- Följande korrigeringar av meningar 4 Riktlinjer, Ekologiskt;
Andelen lövträd bör vara minst 10% per bestånd.
Genom skogsskötseln bör vi skapa bestånd som lämpar sig för hyggesfria skogsbruksmetoder.
Skogsförvaltningen ska inte leda till att höga naturvärden skapas där kommunen i
översiktsplanen pekas ut områden för bostäder eller industri.
- Stryka meningen 4 Riktlinjer, Ekonomiskt
Detta ska ses om ett komplement till trakthyggesbruk på en begränsad del av skogsmarken.
Arbetet med att revidera och förnya skogsbruksplanen ska utgå från Riktlinjer för
kommunens skogsförvaltning.

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
Jörgen Erikson (C), Cecilia Valbrant (C), Torbjörn Edgren (C), Ellinor Liljegren Kalmar (M)
och Stephan Bergman (M) reserverar sig mot beslutet.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Ekonomisk påverkan
har i sig ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan ett minskat skogsbruk på sikt leda till
minskade intäkter för kommunen.

Barnkonventionen

Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

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

Beslutsunderlag
AU §29, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse 2022-01-31
Allmänna utskottets beslut 2018-09-06 § 146
Riktlinjer för kommunens skogsförvaltning

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Bergmann (Mp) yrkar på följande ändringar i riktlinjer för kommunens
skogsförvaltning;
- Tillägg i 3 Beskrivning: En bilaga med hur stort vårt skogsinnehav är samt en karta över
vart skogen finns i kommunen.
- Följande korrigeringar av meningar 4 Riktlinjer, Ekologiskt;
Andelen lövträd bör vara minst 10% per bestånd.
Genom skogsskötseln bör vi skapa bestånd som lämpar sig för hyggesfria skogsbruksmetoder.
Skogsförvaltningen ska inte leda till att höga naturvärden skapas där kommunen i översiktsplanen
pekas ut områden för bostäder eller industri.
- Stryka meningen 4 Riktlinjer, Ekonomiskt
Detta ska ses om ett komplement till trakthyggesbruk på en begränsad del av skogsmarken.
Cecilia Valbrant (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Bergmanns (Mp) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmanns (Mp) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång,
Ja-röst för allmänna utskottets förslag
Nej-röst för Bergmanns (Mp) yrkande
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Omröstningsresultat
Med 8 nej-röster för bifall till Bergmanns (Mp) yrkande mot 5 ja-röster för bifall till AUs
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Bergmanns (Mp) yrkande.

Omröstning Riktlinjer
kommunens skogsförvaltning
Nej-röst

Eva-Karin Haglund (S)

X

Rose Torkelsson (S)

X

Rikard Strömberg (S)

X

Caroline Bergmann (Mp)

X

Per Simonson (Kd)

X

Stina Kajaso (V)

X

Jörgen Erikson (C)

X

Torbjörn Edgren (C)

X

Cecilia Valbrant (C)

X

Ellinor Liljegren Kalmar (M)

X

Stephan Bergman (M)

X

Anna Letth (SD)

X

Anders Brolin (S)

X

avstår
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Ja-röst

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 82 Kollektivtrafik i Limmared KS/2019:136
Kommunstyrelsens beslut
Avslår förslaget om att ändra sträckan för busstrafiken i Limmared från Storgatan och
Östra Järnvägsgatan till Västra Järnvägsgatan inklusive flytt av en busshållplats, i
enlighet med bifogad skiss.

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

Ärendet
I dagsläget trafikeras Limmared resecentrum av fyra busslinjer, 350 (Borås-Tranemo), 208
(Ulricehamn-Tranemo), 301 (Länghem-Tranemo) och 351 (Borås-Tranemo). Utöver
busslinjetrafiken trafikerar SJ fyra dubbelturer sträckan Göteborg-Karlskrona på Kust till
kustbanan med ett tågstopp i Limmared.
Den 2019-02-07 träffades Tranemo kommun och bussföretagen för att gemensamt lyfta de
problem man ansåg fanns vid Limmareds resecentrum. Mötesdeltagarna resonerade kring
lösningar på lång och kort sikt. Idag kör Connect Bus i området och de upplever samma
problem enligt en dialog som förts 2022-01-28.
Trafiksituationen är inte tillfredsställande för busstrafik i Limmared. Tidigare bussföretag
och dagens bussföretag Connect Bus har uppmärksammat Tranemo kommun på bland annat
att järnvägsbommarna är fällda under lång tid och i samband med detta framfört önskemål
om ändrad vägsträcka för linjebussarna. Bussarna kan heller inte köra hela vägen på
Storgatan då passagen är för trång för bussarna. Fällningen av bommarna söder ut fungerar
sämre då de ibland är fällda längre än bommarna uppe vid resecentrum. Ibland kan bussar
behöva vänta i upp till 10 minuter längre i den södra delen på kartan än uppe vid
resecentrum.
Inom förvaltningen har det också framkommit att annan linjedragning är att föredra
eftersom slitaget på beläggningen är mer omfattande på Östra Järnvägsgatan på grund av
sakta körning och 90 graders sväng. Utmed Östra Järnvägsgatan har antalet besökare ökat de
senaste åren på grund av många besökare till den nya lekplatsen, till Glasets Hus och till
Folkets Hus. Det vore en fördel att leda om busstrafiken även för att skapa en säkrare
trafikmiljö för dessa besökare.
Bussföretagen och även kommunen har vid olika tillfällen framfört synpunkter på den långa
bomfällningen vid den södra järnvägsövergången. Trafikverket har utvärderat
bomfällningen och kommit fram till att allt är som det ska vara. Kommunen har lagt förslag
på att bussarna ska köra hela Storgatan fram till korsningen med väg 157. Detta förslag har
bussbolagen ratat med hänvisning till att Storgatan, mellan korsningen Östra Järnvägsgatan
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och väg 157, är smalare än övriga delar av Storgatan och att man inte kan svänga ut med en
buss på väg 157 på ett säkert sätt från Storgatan. Kommunen har inte utrett möjligheten till
ombyggnad av Storgatan då man istället har fokuserat på annan linjedragning för att också
komma ifrån den långa bomfällningen. Trafikverket är väghållare för Storgatan.
För att hitta en lösning på problemet föreslår förvaltningen att linjebussarna börjar trafikera
Västra Järnvägsgatan i enlighet med bifogad karta och därmed flytt av hållplats Parkgatan
till Västra Järnvägsgatan.
Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

Troligen kommer en ny detaljplan för bostäder i området att ytterligare försvåra
framkomligheten på Östra Järnvägsgatan. Framtagningen av ny översiktsplan kan
långsiktigt hitta nya lösningar.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Föreslagen förändring skulle ge en lugnare och säkrare trafikmiljö på Storgatan och Östra
Järnvägsgatan vilket är positivt ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §34, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-01-19
Bilaga-förslag på ny sträcka för busslinjer i Limmared

Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 83 Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten i Tåstarp
KS/2021:511
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

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

Ärendet
Ewa Lundahl har 2021 09 23 lämnat ett medborgarförslag om att bevara den gamla
industriskorstenen i Tåstarp. Förslagsställaren ”föreslår en fin uteplats med sittplatser och växter
för att hedra de som jobbat på platsen. Skorstenen var med och skapade historien i området under
tidigt 1900-tal”.
I området, kallat Turnwood där skorstenen är placerad, tas under 2022 en detaljplan fram.
Detaljplanen kommer att behöva flera utredningar då det tidigare varit en industri på
fastigheten. Det är svårt att veta exakt vad prisbilden kommer landa på. Först under Q4 2022
vet förvaltningen mer om prisbilden för utredning samt om det är andra delar i området som
borde bevaras och tas hänsyn till.
Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2021 01 18 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren ville inte utveckla förslaget och förstod
resonemanget kring en prisbild som troligen blir för kostsam vid bevarandet av en skorsten.
Förvaltningen har sett över ärendet och anser att kostnaden för att spara skorstenen är för
stor i förhållande till helhetsbilden och de utredningar som behöver tas fram för området.
Skorstenen kan också förhindra viss exploatering av området framöver.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk kostnad om skorstenen inte bevaras.

Barnkonventionen
Bevarandet av skorstenen påverkar inte det barnrättsliga perspektivet.

Beslutsunderlag
AU §35, 2022-02-17
Tjänsteskrivelsen 2022-01-18
Medborgarförslag om bevarande av industriskorsten i Tåstarp
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Beslutet skickas till
Samhällssektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
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§ 84 Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet KS/2021:619
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen antas.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har inkommit med en motion om att tågtaxin lagts ner och föreslår att
kommunen initierar ett utvecklingsprojekt tillsammans med Västtrafik och/eller VGR för en
utvecklad närtrafik. Förvaltningen bedömer att det behöver utredas mer kring alternativ till
finansiering för ett sådant projekt och ytterligare dialog med Västtrafik om det finns
möjlighet att pröva en utvecklad tjänst för Närtrafik i specifikt Tranemo kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet har 2021-12-09 lämnat en motion angående
att Västtrafik beslutat att avveckla tågtaxin, från den 12 december 2021, i Tranemo kommun.
Västtrafiks skäl för att lägga ner tågtaxin är krav på besparingar till följd av Pandemin.
Motionärerna anser att möjligheterna för kollektivt resande till tåget i Limmared i dagsläget
är kraftigt försämrade när tågtaxin lagts ner, med fåtal bussturer som passar tågtiderna och
dagens Närtrafik som inte ger garantier för att hinna med tåget.
Motionärerna föreslår att kommunen tillsammans med Västtrafik och Västra
Götalandsregionen initierar ett utvecklingsprojekt för att utveckla Närtrafiken att fungera
som ersättning för tågtaxin. De föreslår en modern och digitaliserad Närtrafik med
tidsbestämda resor till Limmareds station från hela kommunen alla dagar i veckan.
Motiveringen är att det är ett mer hållbart alternativt till dagens kollektivtrafik med få
resenärer i fullstora bussar och taxibilar som kör på otillfredsställande tider.
Förvaltningen var i kontakt med Lennart Haglund 2022-01-31 för att ge motionären tillfälle
att utveckla förslaget. Han hade inget ytterligare att tillägga.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen hade kontakt med Västtrafik 2022-02-02 som i dagsläget menar att de inte ser
det som aktuellt att gå in i ett nytt projekt att utveckla närtrafiken så som det föreslås i
motionen. De har redan projekt på gång kopplat till anropsstyrd trafik, bland annat ett
projekt i uppstart gällande en ny behovsstyrd tjänst för närtrafik. Västtrafik har däremot i
åtanke att Tranemo kommun är intresserade av frågan.
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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I dagsläget bedömer förvaltningen att utrymme i budget för att delfinansiera den här typen
av projekt är begränsat. Det behöver dock utredas mer specifikt hur de ekonomiska
kostnaderna ser ut, vilka resurser som krävs och vilken kompetens som behövs.
Förvaltningen började innan årsskiftet 2021/2022, tillsammans med Tillväxt Tranemo,
undersöka om näringslivet eventuellt skulle kunna stötta kommunen med finansiering för
att återuppta tågtaxin eller alternativ till tågtaxin.

Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

Förvaltningen bedömer, mot bakgrund till ovan, att förslaget behöver utredas vidare.
Framöver behöver undersökas om:
- Möjligheten att näringslivet, genom Tillväxt Tranemo, kan stötta i finansiering
- Västtrafik ser det angeläget att projekt för utvecklad närtrafik kan prövas i Tranemo
kommun
- Vilken tid, kompetens och andra resurser som krävs för att kunna initiera projektet.

Ekonomisk påverkan
Vidare behöver exakta kostnader tas fram för vad ett eventuellt utvecklingsprojekt för en
utvecklad närtrafik, med tidsbestämda resor, innebär i finansiering. Den tidigare tågtaxin
kostade Västtrafik ca 400 000 kr/år.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen direkt barnrättslig påverkan.

Beslutsunderlag
AU §37, 2022-03-10
Tjänsteskrivelse Svar på motion om utveckling av närtrafik
Motion: Motion utveckling närtrafik

Beslutet skickas till
Lennart Haglund
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28

§ 85 Medborgarförslag om upprättande av hundrastgård i Grimsås
KS/2020:372
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås

Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.
Christoffer Andersson (C) ersätter.

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

Ärendet
Ett medborgaförslag har inkommit 2020-07-19 från Marie Carlsson om att kommunen skall
anlägga en hundrastgård i Grimsås.
Förvaltningen har via e-post försökt få tag i förslagsställaren 2021-02-11 för att säkerställa att
förslaget ej missuppfattats men får ingen återkoppling från henne.
Vid nytt försök 2022-02-28 får förvaltningen kontakt via mejl, så att förslagsställaren ges
möjlighet att utveckla sitt förslag.
Förslagsställaren förtydligar sitt förslag om att kommunen ska ansvara för drift (belysning),
underhåll samt tömning av latrintunna.
I medborgarförslaget framgår att förslagsställaren Marie Carlsson anser lämplig plats för
uppförande av hundrastgård är på kommunägda fastigheten Moghult 1:92 intill lekplatsen
utmed Källegatan. Föreslagets placering avser före detta fotbollsplan, troligtvis 40 x 20
meter.
Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett medborgarförslag om hundrastgård i Tranemo,
så det framgår tydligt att det finns ett intresse för detta i kommunen.
Förvaltningen anser att nyttan, besöksfrekvens samt driftskostnader för den som ska
anläggas i Tranemo behöver utvärderas innan fler medborgarförslag om hundrastgårdar
eventuell kan antas.
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Ekonomisk påverkan
Beslutet får ingen ekonomisk påverkan.
Barnkonventionen
Ärendet har ingen större inverkan ur ett barnperspektiv.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse om hundrastgård i Grimsås 2022-03-01
Medborgarförslag om hundrastgård i Grimsås
Tillägg till medborgarförslag om upprättande av hundrastgård i Grimsås 2020-09-10
KS § 54 Medborgarförslag om upprättande av hundrastgård i Grimsås

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

Beslutet skickas till
Marie Carlsson
Samhällssektionen
Stratsys

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 86 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2022
KS/2021:521
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL
18

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

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

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

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
KS §12, 2022-01-17
AU §191, 2021-12-09
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18
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Föredragning och debatt
Funktionschef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
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Kanslifunktionen
HR-funktionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunfullmäktige
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§ 87 Motioner och medborgarförslag under beredning 2022 KS/2022:94
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Noterar informationen.

Ärendet
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag ska
kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och
motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige.
Vid avstämning 2022-02-16 finns det fyra motioner och elva medborgarförslag under
beredning.
Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 §37, att vid redovisningen av motioner och
medborgarförslag under beredning redovisas vad som framkommit i beredningen av
motioner och medborgarförslag vars beredningstid kommer passera 1års tid, samt att
kommunfullmäktige får möjlighet att avskriva motioner och medborgarförslag efter att
informationen givits.
Vid avstämningsdatumet finns det en motion och tre medborgarförslag som har passerat
gränsen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
AU §38, 2022-03-10
Tjänsteskrivelse 2022-02-16
Motioner 20220216
Medborgarförslag 20220216
Motioner och medborgarförslag som passerat 1-årsgränsen

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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Status
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§ 88 Rapport enligt Lex Sarah KS/2022:50
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar att anmälan enligt Lex Sarah har skickats till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).

Beslutsmotivering
Utredare för Lex Sarah har efter utredning kommit fram till att händelsen är ett allvarligt
missförhållande och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ärendet
Brukare som i samband med ankomst med taxi till en enhet blev avlämnad av chauffören
utanför enheten. Chauffören förvissade sig inte om det fanns personal i tjänst på enheten
eller ej. Efter 45 minuter återkommer samma taxichaufför för att hämta upp brukaren för
resa till annan enhet. Chauffören uppmärksammar då att brukaren är kvar utomhus och att
det inte finns någon personal i tjänst.
Konsekvensen av händelsen kunde blivit allvarlig om brukaren hade gått iväg från enheten.
Följande är genomfört för att liknande händelse inte ska inträffa igen:
Rutiner är förtydligade vad som gäller i samverkan mellan enheter. Förtydligande i
kontakten mellan personal och taxichaufför där kontakt ska ske via muntlig konversation
eller tydlig signal med exempelvis tummen upp från båda parter.
Förtydligande av rutin gällande frånvaro och bemanning

Ekonomisk påverkan
Oklart om detta har någon ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag
OU §25, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-01-24

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen

Status
Avslutat
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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§ 89 Domar till KS 2022 KS/2022:8
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.
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Ärendet
Följande domar delges kommunstyrelsen;
- Dom Borås Tingsrätt
Dom 2021-12-17
Mål nr B 3802-21
- Beslut Förvaltningsrätten i Jönköping
Dom 2022-01-07
Mål nr 6489
- Dom Borås Tingsrätt
Dom 2021-12-23
Mål nr T 3302-21
- Dom Jönköpings Tingsrätt
Dom 2022-02-03
Mål nr B 942-21
- Dom Borås Tingsrätt
Dom 2022-02-08
Mål nr T2820-21
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§ 90 Anmälningar om kränkningar till huvudman, LU 2021 KS/2021:27
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen.

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

Ärendet
Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning
som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare
sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter
läsårsslut. I tabellen nedan redovisas de 15 anmälningar som inkommit sedan förra
utskottsmötet. 13 avser höstterminen och 2 gäller vårterminen.
Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2021-12-01—2022-02-07
Skolform

Utsatt
barn/elev

förskola
fritidshem
grundskola
f-6
grundskola
7-9
gymnasium

pojke
flicka

Inblandad
e
10
5

9

barn/elev
personal
annan
vuxen

14
1

2

Typ av
kränkni
ng
fysisk
psykisk
muntlig

Diskrimineringsgrund
6
5
7

skriftlig

2

nej
ja

10
5

4

vuxenutbildningen

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna 2021-12-01—2022-02-07
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
Diskrimineringsgrunder
kön
könsöverskridande identitet
etnicitet
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
religion

5
2
2
1
1

Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan i ärendet.

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 §5, 2022-02-17
Tjänsteskrivelse 2022-02-07

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat
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§ 91 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet (V) KS/2021:572
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.

Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

Ärendet
Stefan Larsson (V) har, 2021-11-02 inkommit med en skrivelse där han begär att bli
entledigad från samtliga av sina uppdrag.
Stefan Larsson (V) har blivit entledigad.
Vänsterpartiets plats som ersättare i budgetutskottet vakant och ska tillsättas.

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

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

Status
Pågående
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§ 92 Information från förvaltningen KS/2022:14
•

Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information.

•

Nyttjar investeringsreserv om 1 mnkr till kostnader kopplat till gymnasiesärskolan.

•

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en justerad tidsplan och därtill
tillhörande kalkyl för Solbacken.

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
Användning av Yetitablet
På Hjälmå vård- och omsorgsboende i Dalstorp har Yetitablet (aktivitetsskärm med touch)
blivit en naturlig samlingsplats för både personal och brukare. Yetitablet används dagligen
för att både aktivera brukarna genom bland annat spel och möjlighet att aktivt besöka platser
genom Google Earth, se klipp på YouTube och ibland bara titta på TV. I närtid har även en
kamera kopplas in till den tekniska utrustningen med vilken det är möjligt att ansluta sig till
olika former av videosamtalstjänster för både anhörigsamtal och konferenssamtal.
Varg - ett rovdjur i våra trakter
Tranemo kommun bjuder tillsammans med Länsstyrelsen in kommuninvånare till samtal
om rovdjur. Länsstyrelsen, som ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, kommer vid två
tillfällen i vår till Tranemo kommun för att svara på frågor om varg. Även tjänstepersoner
från kommunen kommer att delta vid mötet. Datumen är följande:
21 april kl. 18.00-20.00, Bygärde Sjötofta
12 maj kl. 18.00-20.00, Mossebo bygdegård
Kommunstyrelsen 30 maj
Den 30 maj kommer kommunstyrelsens förmiddag innehålla verksamhetsbesök. För att få så
gott om tid som möjligt för dessa besök kommer förmiddagen att starta klockan 08.30 istället
för 09.00.

Information i korthet
•

Den årliga kampanjen All Digital Weeks pågår nu 14 mars – 14 april. Tranemo
bibliotek inriktar sig i år främst på källkritik och att ”vaccinera” sig mot
desinformation.
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Kommunstyrelsens beslut

•

Biblioteket förbereder verksamheten utifrån mottagande av flyktingar från Ukraina
till Tranemo kommun genom att bland annat se över möjlighet för inköp av litteratur
på ukrainska och se över vårt bestånd på ryska. Biblioteket arbetar också med att
sammanställa länkar till digitala sidor med böcker och information att kunna
förmedla till nyanlända samt ser över beståndet av svenska för nybörjare.

•

Trafikverket har börjat med vägplan för ny tvärförbindelse mellan väg 1726 och 1728
i Dalstorp vid sågverket. Kommunen arbetar med att ta fram och planerar
nödvändiga åtgärder för hasselmusbeståndet genom att ta fram föryngringsytor (nya
boendeställen).

•

Verksamhetsområde samhällsutveckling har börjat med lotscafé på Centralen på
onsdagar 9.00-15.00. Tjänstepersoner finns tillgängliga för frågor/rådgivning till
företag vid dessa tillfällen.

•

Föregående veckan var den nyanställda trygghetspersonen på plats på högstadiet
(Tranängskolan). Resursen ska finns för eleverna ute i korridorer och cafeterian samt
vara en närvarande ”vuxen i skolmiljön”.

•

På vårmarknaden i Tranemo den 2 april håller Tranemo gymnasieskola öppet mellan
10.00-13.00 och låter skolans UF-företag vara på plats och sälja sina produkter. Delar
av skolledningen kommer också finnas på plats för att kunna svara på frågor kring
gymnasievalen mm.

•

Den 5 maj arrangeras en minimässa på Tranemo gymnasieskola där näringslivet är
inbjudet för att ställa ut och eventuellt kunna erbjuda sommarjobb. Mässan är öppen
mellan 10.00-12.00.

Ukraina
Sedan den 3 mars har förvaltningen en aktiv central krisledning för samordning kopplat till
kriget i Ukraina. En hemställan från Migrationsverket kommunicerades med kommunerna
den 9 mars. Hemställans innebörd var att inventera möjliga tillfälliga boendeplatser i ett
akutskede för att kunna ta emot människor som flyr kriget. Ytterligare en förfrågan på
samma tema inkom till länets kommuner den 18 mars.
Initiativärende: Handlingsplaner energiförsörjning (KS/2022:113)
På kommunstyrelsen den 28 februari inkom ett initiativärende från Moderaterna.
Initiativärenden avslogs men förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma på
nästkommande kommunstyrelsesammanträde hur förvaltningen arbetar med frågorna som
lyfts i initiativärendet.
Krisberedskap
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•

Planering

•

Geografiskt områdesansvar

•

Utbildning och övning

•

Rapportering

Kommunerna får för ovanstående delar ersättning som ska användas till uppgifterna i LEH
(lagen om extraordinära händelser) och överenskommelsen. Kommunerna ska årligen
redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts under föregående år. Redovisningen
omfattar både ekonomisk och verksamhetsrelaterad dokumentation av genomförda
aktiviteter.
Uppföljning av Tranemo kommuns krisberedskap
Länsstyrelsen genomförde uppföljning av Tranemo kommuns arbete enligt lag om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Länsstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet genom att granska
årsredovisning och relevant dokumentation, samt genom ett uppföljningsbesök som ägde
rum i december 2021.
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH. Länsstyrelsen
beskriver i sitt utlåtande att ”kommunen har genomfört förebyggande och förberedande
åtgärder som stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Kommunen
samverkar och samarbetar med lokala och regionala aktörer, såsom Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund samt med övriga kommuner i Sjuhäradsregionen”.
Reservkraft
I det grundläggande arbetet för krisberedskap ingår att göra inventeringar av befintlig
reservkraft, behov av ny, reservkrafternas kapacitet, regelbunden testkörning m.m. rörande
alla kommunens berörda verksamheter. Det är inventering som är pågående och görs i
särskild beaktning med hänsyn till omvärldsläget. Behov av nyinvesteringar till
verksamheter såsom skola och vård- och omsorg kan komma på fråga. Inventering av detta
arbete kommer följas upp och kunna presenteras på mer detaljerad nivå längre fram, bland
annat i samband med att en ny risk-och sårbarhetsanalys ska arbetas fram i samband med ny
mandatperiod.

Solbacken vård- och omsorgsboende och
Förvaltningen har under en tid arbetat med programhandlingar och kalkyler för Solbacken i
enlighet med beslut om en total investeringskostnad på 90 mnkr. Projektet står inför att gå in
i fas 2. I samband med kalkyleringsarbetet finns indikationer på att investeringssumman för
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Som grund för Sveriges kommuners krisberedskapsarbete finns en överenskommelse som
träffats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
kommuner och regioner (SKR). De övergripande delar som ingår i åtagandena handlar om:
• Risk- och sårbarhetsanalys

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-28
projektet överstiger budgeterad ram. För att noggrannare undersöka vad dessa uppskattade
kostnadsökningar härleds till bedömer förvaltningen att underlaget till den fördyrade
kalkylen behöver processas ytterligare och att vi inte direkt går in i fas 2 av projektet.
Förvaltningen föreslår därför att ett uppdrag ges där förvaltningen får återkomma med en
justerad tidsplan och därtill tillhörande kalkyl.

Beslutsunderlag
Visma Addo ID-nummer : 6f27a20a-fcd0-4cfd-a677-044e01cd91b9

Tjänsteskrivelse 2022-03-28
Månadsuppföljning februari

Föredragning och debatt
Kommunchef Carita Brovall, planeringschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh
föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Kanslifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
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§ 93 Delegeringsbeslut KS/2022:13
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade
handlingar.

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut BAB februari 2022
Delegeringsbeslut Personal februari
Delegationsbeslut KS-UPH 2022-03-14
Delegeringsbeslut ÄO feb
Delegeringsbeslut LSS Februari
Delegeringsbeslut IFO feb
Delegeringsbeslut FN SoL Februari
Delegeringsbeslut Färdtjänst Februari
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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§ 94 Delgivningar KS/2020:598
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.
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Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande handlingar;
- Beslut gällande överklagande av beslut om hastighetssänkning TRV 2020/3037

Status
Pågående
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§ 95 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.
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Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll;
- Protokoll Lärandeutskottet 2022-02-17 Direktjusterat
- Protokoll Lärandeutskottet 2022-02-17
- Protokoll OU 2022-02-17
- Protokoll AU 2022-03-10
- Protokoll BU 2022-02-24 signerat
- Protokoll BU 2022-03-08 signerat

Status
Pågående
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§ 96 Nämndsprotokoll 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.
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Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll;
- Samverkansnämnd arbetsmarknads protokoll 2022-03-02 §§9–20
- Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2022-03-01

Status
Pågående
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§ 97 Övriga protokoll KS/2022:12, TFAB/2022:1, KS/2022:7
Kommunstyrelsen 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.
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Ärendet
Kommunstyrelsen delges följande protokoll;
- Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-02-25
- Protokoll TFAB styrelsemöte 2022-02-16 signerat
- Protokoll TFAB 2022-02-16 SAMRÅD signerat
- Protokoll KPR 2022-02-22 signerat

Status
Pågående
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2022-03-30 10:37 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sanna Blomgren
2022-03-30 10:38 SANNA PIHLAJAMÄKI BLOMGREN har signerat dokumentet Protokoll KS 2022-03-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
v6OKgB+B2T9KgEgwwWsPmw)
2022-03-30 10:38 Alla dokument har undertecknats av Sanna Blomgren
2022-03-30 12:31 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Brolin
2022-03-30 12:32 ANDERS BROLIN har signerat dokumentet Protokoll KS 2022-03-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
yv2jAZjRH0CEYZSZO+dxUg)
2022-03-30 12:32 Alla dokument har undertecknats av Anders Brolin
2022-03-30 14:55 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Cecilia Valbrant
2022-03-30 18:06 CECILIA VALBRANT har signerat dokumentet Protokoll KS 2022-03-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
cf6UdT2UaK0AFogqnNlVXQ)
2022-03-30 18:06 Alla dokument har undertecknats av Cecilia Valbrant
2022-03-31 10:37 Meddelande har skickats till mottagaren, Torbjörn Edgren
2022-03-31 17:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Torbjörn Edgren
2022-03-31 17:10 TORBJÖRN EDGREN har signerat dokumentet Protokoll KS 2022-03-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
ldE8yaO3zdqw1mNu3MYoJw)
2022-03-31 17:10 Alla dokument har undertecknats av Torbjörn Edgren
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