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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 15:00  

 

Närvarande Beslutande  

Driton Bilalli (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. §§156–174, §§176–185 

Rosé Torkelsson (S) 

Rikard Strömberg (S), ers. 

Caroline Bergmann (Mp) §§156–179 

Per Simonson (Kd) 

Stina Kajaso (V) 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Valbrant (C) §§156–174, §§176–185 

Kathleen Wireklev (M) 

Stephan Bergman (M) §§156-175, §§177-185 

Johnny Letth (oberoende (SD)) 

Leif Gustavsson (S), ers. §175 

Jörgen Erikson (C), ers. §175 

Ulf Nyberg (M), ers.§176 

Gunilla Blomgren (L), ers. §§180–185    

 

  Icke tjänstgörande ersättare 

  Leif Gustavsson (S) 

  Bo Haarala (S) 

  Jörgen Erikson (C) 

  Gunilla Blomgren (L) 

  ChrisTina Yngvesson (Kd) 

  Ulf Nyberg (M) 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Kajsa Montan, kanslichef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Christina Josefsson, tf. sektionschef 

  Robin Uhlman, samhällsplanerare 

  Per Ambjörnsson, administrativ chef 

  Marit Ekstener, verksamhetsutvecklare 

  Manda Schillerås, verksamhetschef 

 

Paragrafer  § 156-§ 185 
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Utses att justera  Cecilia Valbrant (C) §§156–174, §§176–185, Lennart Haglund (C) §175 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Driton Bilalli (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Cecilia Valbrant (C) §§156–174, §§176–185, Lennart Haglund (C) §175 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Anslaget under tiden 2022-06-23—2022-07-15 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 156 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 

Tillväxt Tranemo och lärandesektionen har träffats för att samverka kring skolan i Tranemo 

kommun. En redovisning ges av mötet och genomförda workshops.  

Föredragning och debatt 

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

Status 

Pågående 
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§ 157 Uppdrag Tranängsskolan KS/2019:211 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

• Ger förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag på etapp 1, i enlighet med 

gällande process för investeringsprojekt. 

• Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning 

av budgetpåverkan och lokaleffektivitet. 

Beslutsmotivering 

Inriktningsbeslut behöver fattas då det är långa tidsperspektiv för en förändring. 

Ärendet 

För Tranängskolans område som omfattar förskolan Skattkammaren, förskolan Äventyret, 

rektorsområde Tranängskolan F-6 inkl fritidshem, rektorsområde Tranängskolan 7-9 inkl 

Grundsärskola, Sim- och idrottshallen och Kulturskolan har det identifierats behov av 

förbättringar för en bättre arbetsmiljö både gällande lokalerna men också runt logistik och 

allmän infrastruktur, samt för att kunna utveckla verksamheten. 

Provisoriska lösningar finns på plats i form av paviljong för matsal, ett klassrum för åk 4-6 

och från hösten 2022 även paviljonger för tre klasser inom åk 1-3.  

Arbetet de senaste åren har utgått från att försöka skapa en lösning där alla delar kan 

samspela på bästa sätt inom området. 

Ett utkast om hur man kan hantera framtida helhet har under våren 2022 tagits fram i 

samspel med samarbetspartnern Byggdialog och som underlag för detta arbete har NIRAS 

kapacitetsutredning, som genomfördes våren 2021 (KS 2021-05-31) använts.  

Barnkonventionen  

Genom förändringar av lokaler och logistik på Tranängskolans område skapas en bättre 

arbetsmiljö för barn och elever. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet tas med i kommande budgetprocesser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-25 

KS 2020-09-28 Redovisning av tidplan 

KS 2021-05-31 Redovisning av NIRAS kapacitetsutredning 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 

till kommunstyrelsen med en redovisning av budgetpåverkan och lokaleffektivitet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen på Haglunds (C) yrkande. Yrkande bifalles. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 158 Start av gymnasiesärskola 2022-2023 KS/2021:616 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner timplan för gymnasiesärskolans individuella program 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med höstterminen 2022 kommer Tranemo kommun att erbjuda elever att gå 

Gymnasiesärskolan Individuella programmet.  

Till programmet behöver beslut fattas om timplan för programmet (Bilaga 1) 

Ärendet 

Beslut fattades av kommunfullmäktige 2022-04-11 att Tranemo kommun startar 

gymnasiesärskola från och med HT 2022 med motiveringen: 

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. 

När beslut om att starta gymnasiesärskola är fattat behöver också en timplan fastställas för 

verksamheten. 

Timplanen redovisas i Bilaga 1. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Det finns ingen ekonomisk påverkan kopplat till beslutet med timplan. 

Beslutsunderlag 

LU §31, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-11 

Bilaga timplan 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-11 

Föredragning och debatt 

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

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 159 Avvikelserapport Tranängskolan 7-9 KS/2022:162 

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. 

Beslutsmotivering 

Syftet med ärendet är att delge huvudman de svårigheter vi har, och har haft under läsåret, 

med att ge elevernas deras garanterade undervisningstid samt de konsekvenser det har 

medfört för eleverna, för arbetsmiljön samt för den personal som arbetar inom 

verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska läget med stora ekonomiska besparingar har medfört att antalet anställda på 

enheten har minskat kraftigt samtidigt som elevantalet på skolan och timplanen i en årskurs 

har ökat. Konsekvenserna av detta är bland annat att eleverna inte har kunnat få sin 

garanterade undervisningstid samt att elever i behov av stöd inte har kunnat få det i den 

utsträckning som var planerad. 

För att tydliggöra ovanstående för huvudman görs en avvikelserapportering där avvikelser 

från skolans lagstadgade uppdrag dokumenteras. Även konsekvenser av dessa avvikelser 

finns dokumenterade. 

Ärendet 

Det rådande ekonomiska läget, med kraftiga ekonomiska besparingar, har medfört att 

antalet anställda på enheten har minskat kraftigt (från 58 anställda, inklusive skolledning, 

januari 2021 till 53 anställda januari 2022). Ekonomin har inte heller tillåtit att vi tagit in 

personal utifrån (korttidsvikarier) under läsåret. 

Under samma period ökade elevantalet och timplanen i en årskurs utökades vilket innebar 

att ytterligare en 60% tjänst krävdes i matematik samt idrott och hälsa för att elevernas 

undervisningstid skulle kunna tillgodoses.  

För att tydliggöra för huvudman vilka konsekvenser detta har fått görs en 

avvikelserapportering till huvudman där avvikelser från skolans lagstadgade uppdrag 

dokumenteras. Även konsekvenser av dessa avvikelser finns dokumenterade. 

Tranängskolan 7-9 vill därför belysa för huvudman att verksamheten under innevarande 

läsår, 210817-220415, hittills inte har klarat av att ge alla elever på skolan den garanterade 

undervisningstid de ska ha. Bifogat finns en redogörelse för hur personalfrånvaron sett ut 
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samt hur skolan har agerat för att försöka ge eleverna rätt undervisningstid. Trots gjorda 

försök att med den personal som finns på plats ge eleverna lärarledd undervisning har detta 

inte gått att genomföra fullt ut. De konsekvenser vi sett av detta är: 

Elever:  

Eleverna får ej sin garanterade undervisningstid 

Majoriteten av eleverna i språkvalsgruppen SvEn har inlärningssvårigheter, NPF-diagnoser 

eller problematisk skolnärvaro. Vid frånvaro av en lärare sätts inget vikariat in – den lärare 

som är kvar får ta hela gruppen. Eleverna får då inte rätt stöd eftersom det inte hinns med 

när gruppen är så stor, krävande och kräver en uppdelning.  

Elever med en NPF-problematik upplever en stor otrygghet då förutsägbarheten de behöver 

är svår att upprätthålla. För dessa elever är det otroligt viktigt med struktur, tydlighet samt 

vuxenstöd. 

De extra resurser som finns i klassrum omvandlas till vikariat om personal behövs för att 

tillgodose att elever har lärarledda lektioner. Detta innebär att elever i behov av stöd inte får 

detta stöd kontinuerligt/ i den utsträckning de har behov av. 

Minskad kvalité i undervisningen pga. lärarlösa lektioner eller lektioner med icke 

ämnesbehörig vikarie gör att eleverna får sämre kvalité på sina lektioner vilket i 

förlängningen leder till sämre resultat (sämre gymnasiebehörighet och minskat meritvärde) 

En del elever känner otrygghet då de får långa pauser i schemat pga. lärarlösa lektioner 

eftersom de inte har någon att umgås med. 

Studiero är svår att upprätthålla då det är fler elever i korridorerna under lektionstid 

(lärarlösa eller inställda lektioner) samt färre vuxna på plats. 

Fysisk miljö:  

En stor ökning av nedskräpning då det finns för få vuxna på plats. 

Skadegörelsen på skolan har ökat – klotter, sönderpillade väggar samt trasiga saker som 

finns i korridorer/på toaletter. Det finns för få vuxna på plats och många elever driver 

omkring i korridorer då deras lektioner är lärarlösa eller inställda. 

Personalens arbetsmiljö:  

Ökad stress när personal behöver täcka för annan personals lektioner så att eleverna har 

lärare att tillgå under lektionstid.  

Ökad stress eftersom personal inte vet om utdelade arbetsuppgifter blir gjorda då de inte är 

på plats, då lektioner kan bli lärarlösa eller inställda. Detta kan innebära att 

undervisningsplaneringen faller. 

Ökad stress för personal som har resurstid - behöver vara stand-by att hoppa in som vikarie 

på kort varsel. 

Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att besvara elevers frågor kring 

lektioner och uppgifter 

Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att hålla ordning i korridorer då 

elever driver runt.  

Ökad stress och sämre mående hos personal då de behöver vara hemma, då de vet att 

kollegorna får merarbete. 
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Barnkonventionen  

Utifrån ett barnrättsperspektiv ses barn som bärare av rättigheter vilket lyfts fram i Skollagen 

och i Skolverkets tolkning av likvärdighet utifrån lagtexten. De rättigheter som betonas i 

denna tolkning är a) rätten till lika tillgång till utbildning, b) rätten till lika kvalitet i 

utbildning och c) rätten till kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till barnens olika 

förutsättningar. 

Ärendet påvisar att skolan under innevarande skolår inte klarat av att ge alla elever lika 

tillgång till utbildning, inte lika kvalitet i undervisningen och heller inte kunnat ge elever i 

behov av stöd de kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till deras olika förutsättningar. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

LU §32, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-04-19 

220421 Avvikelserapport 

Föredragning och debatt 

Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet och svarar på frågor 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 160 Läsårstider för Tranemo kommun 2023-2024 KS/2022:197 

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastslår läsårstider för läsåret 2023/2024 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och 

studiedagar för läsåret 2023/2024”. 

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 

Eleverna i Sjuhärad skall börja och sluta i samma vecka i alla kommunerna, samt skall 

februarilov och påsklov också ha samma förläggning. I övrigt står det kommunerna fritt att 

lägga ut läsårsdagar och kompetensutvecklingsdagar. 

Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads 

kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. 

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 §33, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-04-17 

Läsårstider, lov och studiedagar för läsåret 2023/2024. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 161 Revidering av riktlinjer för upphandling KS/2022:239 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar revideringar av Riktlinjer för upphandling med kompletteringen att 

riktlinjerna kompletteras med beaktande av kommunens lokala miljömål.  
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 

Styrdokumentet syftar till att tydliggöra det praktiska genomförandet av upphandlingar och 

inköp, ansvarsfördelning, samt administration.  

Styrdokumentet anger även riktlinjer att förhålla sig till avseende specifika hänsyn i 

upphandlingsunderlagen, så som arbetsrätt, miljöaspekter och social hänsyn. Revideringar i 

enlighet med uppdatering av lag och praxis samt anpassningar till klimatmål.   

Ärendet 

Styrdokumentet Riktlinjer för upphandling har utformats för att ge vägledning om hur 

kommunens upphandlingar ska präglas av en rättssäker process och administration.  

Styrdokumentet tar även upp aspekter så som att utforma upphandlingar så att kvalitets-, 

miljö-, ekonomi-, och arbetsrättsliga aspekter anpassas till respektive upphandlingsförmål i 

den utsträckning det är möjligt och lämpligt.  

Styrdokumentet tar även upp ansvarsfördelning mellan verksamhet och 

upphandlingsavdelning, samverkan, samt konkurrenshänseende såväl lokalt som 

internationellt. 

Styrdokumentet tar även upp kommunens behandling av personuppgifter i enlighet med 

GDPR, och ger vägledning i vilka uppgifter som får hanteras i samband med inlämnande av 

anbud.  

Barnkonventionen  

Styrdokumentet har ingen negativ inverkan på barn, utan syftar till att tydliggöra hur barns 

rättigheter ska tillvaratas vid upphandlingar och inköp.  

Ekonomisk påverkan 

Styrdokumentet har ingen negativ ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §78, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Styrdokument Riktlinjer för upphandling 
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Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinjer för upphandling 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  

Status 

Avslutat 
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§ 162 Revidering av riktlinjer för direktupphandling KS/2022:237 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner revidering av riktlinjer för direktupphandling.  
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 

Riktlinjerna är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett 

strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling. 

Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar konkurrensen vid 

direktupphandlingar.  

Revideringen innefattar ändring av beloppsgränser, med hänsyn till ändringar i 

lagstiftningen. Revideringen innefattar även en del redaktionella ändringar.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  

Påverkar ej barn.  

Beslutsunderlag 

AU §79, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Riktlinjer för direktupphandling, markerade ändringar 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinjer för direktupphandling 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 163 Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun - 

revidering 2022 KS/2022:240 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar revideringar i styrdokument Inköpspolicy.  
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 

Inköpspolicyn antogs i kommunfullmäktige 2018-10-08 och är giltig t. o. m. 2022-10-01. 

Revidering ska ske minst vart 4:e år. Efter genomgång av styrdokumentet bedöms inte 

föreligga några skäl till större ändringar, utan ändringarna är av mer redaktionell karaktär. 

Avsnitt 1.2 tas bort då avsnittet är upprepningar av vad som redan framgår i andra avsnitt.  

Ärendet 

2018 gav kommunfullmäktiges presidium Tillväxt- och kompetensberedningen i uppdrag att 

ta fram en Inköpspolicy. I policyn anges att dokumentet är giltigt i fyra år från antagandet 

och Inköpspolicyn har därför varit i behov av en översyn. Det har inte framkommit några 

skäl i översynen att göra några större ändringar i dokumentet utan de ändringar som gjorts 

har varit av mer redaktionell karaktär.  Inköpspolicyn har även kompletterande 

styrdokument i form av Riktlinjer för Direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, samt 

Riktlinjer för Inköps- och beställarorganisation.     

Barnkonventionen  

Styrdokumentet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen negativ ekonomisk inverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §88, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Inköpspolicy 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Inköpspolicyn 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 164 Investeringar 2021- ombudgetering återståeende medel till 2022 

Personalutrymmen Forum KS/2022:227 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 avseende personalutrymmen 

Forum flyttas över till 2022 enligt bilaga ”Investeringar 2021 – ombudgetering 

Forumhuset”. 

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 investeringsbudgeten för 2021 fanns 1,5 mnkr avsatt för personalutrymme Forum, vilka ej 

nyttjades. Behovet av investeringen kvarstår, varför dessa medel bör flyttas med till 2022. 

Beslut togs i fullmäktige 2022-02-07 att Tranemosalen skall samutnyttjas för både 

kommunfullmäktige och personalen i kommunhuset. 

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn. 

Ekonomisk påverkan 

Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om 1,5 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 

Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

AU §77, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-04-26 

KF §13 Personalutrymme Kommunhuset 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 
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Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 165 Firmatecknare för Tranemo kommun 2022 KS/2022:128 

Kommunstyrelsens beslut 

• Utser kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) och kommunchef Carita 

Brovall att i förening vara firmatecknare för Tranemo kommun; däri ingår att teckna 

köpebrev och andra fastighetshandlingar, låneförbindelser, borgensförbindelser samt 

framställningar och liknande behov. 

• Utser kommunstyrelsens vice ordförande Lennart Haglund (C) till ersättare för 

Driton Bilalli (S) som firmatecknare. 

• Utser funktionschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh till ersättare för 

Carita Brovall som firmatecknare. 

• Ovan beslut börjar gälla 1 juni 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 

I samband med tillträde av ny ordförande för Kommunstyrelsen ska beslut fattas om 

behöriga firmatecknare för resterande tid av pågående mandatperiod.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §80, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 
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Status  

Avslutat 
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§ 166 Tecknande av post- och bankräkningar 2022 KS/2022:129 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommuns post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar får 

tecknas av två i förening av följande personer:  

 

Carita Brovall, kommunchef 

Konrad Fredh, ekonomichef 

Anette Olsson, ekonomiadministratör 

Emelie Andersson, ekonomiadministratör  

Irene Bygdelius, administratör 

Sofie Öberg, ekonom 

Eva Borg, redovisningsekonom 

• Kvittering på Posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser får, under 

resterande tid av mandatperioden 2019-2022, ske av kommunstyrelsens ordförande 

Driton Bilalli eller av den han genom fullmakt bemyndigar. Beslutet gäller från och 

med 1 juni 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 

Teckningsrätten för kommunens post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar 

behöver revideras med anledning av förändringar av personal som hanterar 

arbetsuppgifterna. Kvittering på posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser 

behöver revideras eftersom ny ordförande för kommunstyrelsen tillträder.   

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §81, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-03-09 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 167 Remiss från VästKom gällande Samverkansavtal digitala 

hjälpmedel KS/2022:46 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner remissvar till Västkom om Samverkansavtal digitala hjälpmedel där 

Tranemo kommun ser positivt på samverkansformen.  
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 

Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan under perioden mars – 

december 2021. Resultaten från utredningen visar att  

• invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet om 

regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta och 

• att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre användning av 

de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik och 

support). 

Det finns ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för hur den principiella modellen 

för en sådan samverkan ska fungera. För att säkra framdrift har ett förslag på 

Samverkansavtal formulerats och är nu utlagt på remiss. Tranemo kommun har besvarat 

remissen via webbformulär på Västra Götalands hemsida. När samtliga parter svaret 

kommer samverkansstrukturen att hanteras med sedvanliga rekommendationer till 

respektive huvudman som följd. 

Målet är att samarbetet ska vara nyttjat av samtliga huvudmän inom en femårsperiod. Det är 

hjälpmedelscentralen som kommer att få uppdraget att tillhandahålla hjälpmedlen. 

Sortimentet kommer att kompletteras över tid. Hjälpmedlen kommer att kunna köpas eller 

hyras. 

Barnkonventionen  

Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Remissvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan på kommunen. Det föreslagna samarbetet 

kommer på längre sikt att vara ekonomiskt gynnande eftersom samverkan kring 

upphandling, logistik och support kan samordnas mellan flera parter. Initialt är förslaget att 

varje kommun ska betala 10 kronor per invånare i en startavgift. 

Beslutsunderlag 

OU §54, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
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E-post, Inbjudan att lämna svar på remiss för förslaget om Samverkansavtal digitala 

hjälpmedel, 2022-01-21, Boråsregionen 

Remissversion: Samverkansavtal Digitala hjälpmedel, VästKom och Västra 

Götalandsregionen, odaterad 

Remissvar 2022-04-11 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 168 Uppdrag - Utreda möjligheten att kartlägga tillgängligheten i 

kommunens fastigheter KS/2019:268 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar utredningen.  
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 

Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 

kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter. 

Därför har nu möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter utretts. Det 

står klart att tillgängligheten i kommunens fastigheter bara är kartlagd av Regionen i de 

fastigheter som de hyr av kommunen.  

Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i kommunens 

fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD). Förvaltningen bedömer att 

en grundinventering av samtliga kommunala fastigheter med publika utrymmen skulle 

kunna göras under en 2-årsperiod, med trolig start under senare delen av 2023. Efter att 

grundinventeringen är utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och 

uppdateras vid förändringar och kontrolleras vart 5 år. 

Ärendet 

Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 

kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter. 

 

Därför har nu möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter utretts. Se 

bilaga Utredning om möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter, 2022-04-

07. 

Det står klart att tillgängligheten i kommunens fastigheter bara är kartlagd av Regionen i de 

fastigheter som de hyr av kommunen.  

Ett arbete i enlighet med det nationella begreppet ”enkelt avhjälpta hinder” gjordes i 

kommunen under åren 2009/2010. Då inventerades kommunala fastigheter och 

utomhusmiljöer men även icke kommunala så som butiker, besöksmål med mera. 

Inventering och förslag om åtgärder lämnades till de privata fastighetsägarna och många 

åtgärder genomfördes i de kommunägda fastigheterna. Åren har gått och någon uppföljning 

av detta har inte gjorts. Alltså finns det inga aktuella uppgifter om tillgängligheten i 

kommunens fastigheter. 

Det är inte möjligt att använda något befintligt system/program inom kommunen och inte 

heller det nyss upphandlade fastighetsprogrammet eftersom det inte har någon funktion för 
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inventering av tillgängligheten. Inventeringsresultatet skulle dessutom inte vara åtkomlig för 

allmänheten. 

Tranemo kommun har däremot redan, sedan 2013, ett avtal om Tillgänglighetsdatabasen, 

TD. Det är en databas som ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen. TD 

erbjuder allmänheten information om olika platsers fysiska tillgänglighet inom offentlig 

service, i butiker och restauranger samt friluftsområden och på andra besöksmål. Det 

handlar om allt från badplatser och lekplatser, slott och hotell, vårdcentraler och bibliotek till 

naturreservat. Detta förutsätter dock att inventering har gjorts enligt formulären i TD och 

matats in i databasen. Någon inventering på detta vis har inte gjorts vad gäller kommunens 

fastigheter utöver de som hyrs av Regionen. Förutom att förse allmänheten med information 

finns också möjligheten att få ut olika inventeringsrapporter ur databasen. Rapporterna 

påvisar bland annat brister i tillgänglighet utifrån gällande regelverk i de inventerade 

fastigheterna. Dessa blir då underlag till förbättring och utveckling av den fysiska miljön. 

 

Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i kommunens 

fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD). Förvaltningen bedömer att 

en grundinventering av samtliga kommunala fastigheter med publika utrymmen skulle 

kunna göras under en 2-årsperiod, med trolig start under senare delen av 2023. Efter att 

grundinventeringen är utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och 

uppdateras vid förändringar och kontrolleras vart 5 år. 

Barnkonventionen  

Detta ärende att utreda möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter 

har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv. Om det däremot skulle bli ett följduppdrag att 

genomföra själva kartläggningen och göra informationen tillgänglig för allmänheten har det 

en positiv inverkan ur ett barnrättsperspektiv. Det skulle kunna underlätta barns deltagande 

och delaktighet i samhället. 

”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt 

delta i samhället.” 

(Barnkonventionen artikel 23) 

  

Ekonomisk påverkan 

Om det blir ett politiskt beslut att genomföra kartläggningen åtgår, för uppstart och 

grundinventering, en 100 procent tjänst i 6 månader till en kostnad av cirka 400 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

OU §55, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-04-12 

Omsorgsutskottet 2019-04-25 §80 
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Utredning om möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter, 2022-04-

07 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 169 Uppdrag - Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där 

husägare och mäklare kan mötas KS/2022:144 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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 

På Kommunfullmäktige 2022-03-14 §46 fick förvaltningen i uppdrag att möjliggöra arenor 

där husägare och mäklare kan träffas.  

Innan uppdraget från Kommunfullmäktige har förvaltningen påbörjat möten med mäklare, 

byggherrar och intressenter en till två gånger per år. Detta med syfte att skapa intresse för 

kommunen och möjliggöra för mer byggnation av bostäder. På dessa möten presenteras 

kommunens visioner, fullmäktigemål, översiktsplaner, detaljplaner, lägesbilden för 

villatomter och industrimark och övriga aktiviteter. Dessa möten är uppskattade.  

Redan innan uppdraget ifrån Kommunfullmäktige med uppgiften att möjliggöra arenor för 

husägare, mäklare och kommunen samt efter kartläggningen av ödehus 2021, påbörjades 

diskussionerna i förvaltningen om vidare dialoger med husägare. Kommunfullmäktiges 

uppdrag kom därmed lämpligt och ses som positivt.  

Förvaltningen tar med sig uppdraget i vidare arbete kring ödehus under hösten 2022 med 

syfte att skapa arenor mellan husägare, mäklare och kommunen.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §89, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse 2022-05-09 

KF §46 Inventering av ödehus i Tranemo kommun 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Stratsys 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Avslutat 
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§ 170 Remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2021 

KS/2022:172 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner remissvar för årlig avstämning av trafikförsörjningsprogram 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen har tagit fram Trafikförsörjningsprogram 2021-2025. 

Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokument för utvecklingen av 

kollektivtrafiken i regionen.  

Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen och en del 

som beskriver genomförandet av programmet. 

Remissvaret från förvaltningen på Tranemo kommun, bilaga: ”remissvar årlig avstämning 

trafikförsörjningsprogrammet 2021” skickas till Boråsregionen för sammanställning till 

gemensamt svar till VGR. Svaren syftar till att ge VGR underlag för prioriteringar av 

kommande uppdrag. 

Ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram Trafikförsörjningsprogram 2021–2025. 

Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokument för utvecklingen av 

kollektivtrafiken i regionen. Årligen görs en avstämning för uppföljning av målen och 

frågeställningar kopplade till dessa. 

Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen och en del 

som beskriver genomförandet av programmet. I genomförandet ingår de strategier och fyra 

fokusområden som är en del av trafikförsörjningsprogrammet. 

Remissen skickas till Boråsregionen senast den 30 juli för sammanställning till gemensamt 

svar. Svaren syftar till att ge VGR underlag för prioriteringar av kommande uppdrag. 

VGR önskar svar på följande frågor: 

Trafikförsörjningsprogrammet: 

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 

marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med 

anledning av pandemin. 

• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya 

normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen 

spela? 

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå 

framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera 

gärna. 
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• Övriga synpunkter/kommentarer? 

Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 

• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver genomförandet av 

programmet i form av vad som har skett kopplat till strategier och fokusområden. 

Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid tidigare avstämning och är i linje med det 

nya programmet. 

Förvaltningen föreslår att bilagan ”remissvar årlig avstämning av trafikförsörjningsprogram 

2021” godkänns.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen barnrättslig påverkan. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §90, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Remissvar årlig avstämning trafikförsörjningsprogrammet 2021 

Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021 

Bilaga 2 Uppföljning 2021 Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 

Föredragning och debatt 

Samhällsplanerare Robin Uhlman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Boråsregionen info@borasregionen.se 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 171 Uppdrag - Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften 

av de bostäder som pekas ut i kommunens  

tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. KS/2020:668 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Avslutar uppdraget.  
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 

Tillväxtprogrammet antogs aldrig politiskt vilket medför att uppdraget bör avslutas.  

Ärendet 

I november 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om ett tillväxtmål för Tranemo 

kommun. Målsättningen innefattar en befolkningsökning från dagens ca 12 000 invånare till 

14 000 invånare år 2035.  

Ett förslag på tillväxtprogram arbetades fram under år 2020. Under arbetet med 

framtagandet av förslag till programmet genomfördes bland annat remissrundor till 

näringsliv och föreningsliv samt debatt i kommunfullmäktige. Syftet med förslaget till 

tillväxtprogrammet var att:  

• Visa den politiska viljeinriktningen för den övergripande samhällsplaneringen och vara ett 

underlag till kommunens budget.   

• Ta ett samlat grepp ur ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar 

kommunen avser att göra för att nå 14 000 invånare år 2035. 

I samband med budgetbeslutet den 23 november 2020, inför verksamhetsår 2021, gavs ett 

uppdrag till Tranemo bostäder enligt följande:  

• Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften av de bostäder som pekas ut i 

kommunens tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. För att möjliggöra 

byggandet är kommunen beredda att pröva ett förändrat avkastningskrav. 

Med anledning av att tillväxtprogrammet aldrig antogs medför det att uppdraget bör 

avslutas. 

Barnkonventionen  

Att avsluta uppdraget har inga konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Att avsluta uppdraget utifrån att tillväxtprogrammet aldrig antogs har ingen ekonomisk 

påverkan.   
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Beslutsunderlag 

AU §84, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-03 

Budget 2021–2023, sid 8.  

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Samhällssektionen 

Tranemo bostäder 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 172 Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor 

KS/2021:501 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås. 
 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen anser att denna typ av åtgärd inte kommer ge någon märkbar effekt för att få 

folk att gå på rekommenderad sida av gångbanan. Kostnaden för att få till markeringar som 

står sig över tid är i relation till nyttan ganska hög. 

Ärendet 

Carina och Tore Lundin har 2021-09-20 lämnat ett medborgarförslag om markeringar på 

gång- och cykelvägar. 

Förslagsställarna anser att många personer inte verkar veta vilken sida av en gång- och 

cykelväg man bör gå på. Med tryckta fotsteg på gångbanans vänstra sida i gångriktningen 

skulle det tydliggöras vilken sida man bör gå på. 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställarna 2022-03-25 för att ge dem möjlighet att 

utveckla sitt förslag och de menade att när man möter personer som går på fel sida så måste 

man ta ett steg åt sidan för att kunna passera och kommer det då en cyklist samtidigt så 

uppstår en kollisionsrisk. Förslagsställarna angav inte direkt någon speciell sträcka där 

markeringarna skulle finnas.  

 

På gång- och cykelvägen utmed Åsunden i centrala Ulricehamn har man på prov målat 

tillfälliga fotavtryck. Enligt Ulricehamns gatuingenjör Mats Kindlund har fotstegen varit 

uppskattade men om de har givit avsedd effekt är mycket oklart.  

 

Då förvaltningen tror att målade fotavtryck kan vara ett uppskattat inslag på exempelvis 

gång- och cykelvägen utmed Tranemosjön tas förslaget med som inspiration i arbetet med 

konstnärlig gestaltning. 

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Jämställd- och jämlikhet  

Ingen påverkan. 
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Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan om inte förslaget antas. 

 

Om förslaget antas och vi antar att markeringar målas med beständig färgmassa på en 

sträcka av 500 meter blir kostnaden 15 000 kr.  

Beslutsunderlag 

AU §91, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelsen 2022-05-13  

Medborgarförslag om markering på gång- och cykelbanor 

Bifogat foto till medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Carina och Tore Lundin 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 173 Ansökan om bidrag till BRIS region väst för 2023 KS/2022:213 

Kommunstyrelsens beslut 

• Beviljar Bris region västs ansökan på 25 000 kr för 2023.  

• Medel tas från befintlig budget varav 12 500 kr tas från omsorgssektionen och 12 500 

kr från lärandesektionen. Beviljade medel betalas ut i början på 2023. 
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 

Omsorgssektionen och lärandesektionen föreslår att Bris i region väst ansökan beviljas. 

Bidraget medför att Bris kan utveckla sin verksamhet och nå fler barn och unga vilket ligger i 

linje med att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Bris stöd finns tillgängligt 

för alla barn och unga upp till 18 år i hela Sverige. Vilket medför att kommunens 

ekonomiska bidrag går till ett stöd som alla barn och unga i Tranemo vid behov kan ta del 

av.  

Ärendet 

2022-04-19 inkom Bris med ansökan till Tranemo kommun om ekonomiskt stöd till 

sin verksamhet på 25 000 kr för år 2023. Kommunen har vid flera tidigare tillfällen 

beviljat Bris stöd för sin stödverksamhet till barn och unga.  

 

Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barnets rättigheter 

och förbättra barn och ungas livssituation. Bris yttersta intressenter är barn och unga under 

18 år. (Bris stadgar)  

 

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris erbjuder 

professionellt samtalsstöd dygnet runt via telefon, chatt och mail. Under 2021 hade 

Bris 41 667 kontakter med barn och unga vilket är en ökning av 32 % jämfört med 

2020. Vid skollov och samhällskriser ser Bris ett ökat tryck på stödverksamheten och 

de utvecklar kontinuerligt sin verksamhet för att möta barn och ungas behov. 

Ytterligare en viktig del av Bris uppdrag är att via sin vuxentelefon stötta vuxna som 

finns runt barnen. Vuxna som ser, förstår och agerar för barns bästa är en viktig 

skyddsfaktor.  

 

Bris arbetar även förebyggande med professionella nätverk, föreläsningar och 

seminarier och utbildningar som riktar sig till både yrkesverksamma och allmänhet. 

Detta för att i enlighet med barnkonventionen sprida kunskaper om barns rättigheter 

och bidra till ett bättre samhälle för barn.  
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Just nu arbetar Bris med att ställa om och möta det behov av stöd som de ser hos 

barn och unga utifrån de utmaningar och kriser som finns i samhället idag. För att 

göra det och kunna möta barnens behov behövs kommunens ekonomiska stöd.  

Barnkonventionen  

Ur ett barnrättsperspektiv är beslutet positivt då Bris verksamhet bidrar till att ge barn och 

unga en röst och tryggt, professionellt, kostnadsfritt samt lättillgängligt stöd. Detta är i linje 

med flera av artiklarna i barnkonventionen, bl.a. följande: 

Artikel 3 - Barnets bästa 

Artikel 6 - Rätt till liv, överlevnad och utveckling 

Artikel 12 - Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd 

Ekonomisk påverkan 

Ansökan är på 25 000 kr. Den ekonomiska påverkan blir således totalt 25 000 kr inom 

befintlig budget varav omsorgssektionen står för 12 500 kr och lärandesektionen står för 

12 500 kr.  

Beslutsunderlag 

OU §58, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-04-21 

Ansökningsbrev Bris 

Bris årsberättelse 2020 

Bris budget 2022 och prognos 2023 

Bris stadgar antagna 2021-05-29 

Bris långsiktiga plan 2021 – 2025 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Lärandesektionen  

Ekonomifunktionen  

Bris region väst - bris.vast@bris.se 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Tjänsteskrivelse 2022-04-21 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 174 Årsredovisning 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 

SÄRF KS/2022:209 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021. 

• 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. 

Jäv 

Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. Ulf 

Nyberg (M) ersätter.  

Ärendet 

SÄRF är ett kommunalförbund som för medlemskommunernas räkning ansvarar för 

förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och beredskap 

genom att bereda människors liv, hälsa, egendom samt miljö, ett tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor.  Kommunalförbundet består av kommunerna Borås, 

Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

Förbundet finanserias till största del av skattemedel och under 2021 var medlemsbidraget 

174,3 Mnkr vilket innebar en höjning från tidigare år (170,2 mnkr). Kostnaden per invånare 

inom förbundet var under året 844 kronor (828 kronor). Resterande intäkter kommer från 

myndighetsutövning och avtalstjänster.  

Årets resultat uppgick till 0,1 mnkr vilket är ett sämre resultat än föregående år (5,7 mnkr). 

Förbundet har inte uppnått fem av 21 beslutade prestationsmål för 2021 men skattar 

måluppfyllelsen till 95% genomfört under året och bedömer därmed att god ekonomisk 

hushållning har uppfyllts.  

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräckligt.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §82, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Årsredovisning SÄRF 2021 
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§ 22 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning SÄRF 2021 

Revisionsberättelse 2021 SÄRF årsredovisning 2021 

Uppföljning verksamhetens mål SÄRF 2021 

Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 175 Årsredovisning 2021, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2022:190 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2021. 

• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  

• Godkänner återbetalning om 10 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, 

varav 13 000 tkr till 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. 

Jäv 

2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar 

därmed inte i handläggningen av ärendet. Leif Gustavsson (S) och Jörgen Erikson (C) 

ersätter.  

Ärendet 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 43 stycken 

medlemskommuner.  

Resultatet för år 2021 uppgick till 5,4 mnkr vilket är en förbättring från föregående års 

resultat på 3,5 mnkr. Budget för år 2021 var ett nollresultat. Verksamhetens intäkter och 

kostnader har ökat från föregående år och resultatet för året är i nivå med ren innan 

pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital har skett har soliditetens stärkts.  

Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 

varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med direktionens mål.  

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 

självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 

kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 22 mnkr. 

Direktionens budget 2022 är lagt med ett underskott på -4,5 mnkr som förväntas täckas av 

förbundets egna kapital genom åberopande av särskilda skäl. Det egna kapitalet för 2021 

uppgår till 36,8 mnkr (varav 4,5 mnkr ska nyttjas till budgetunderskott) vilket möjliggör en 

utbetalning om 10 mnkr till medlemskommunerna. Tranemo kommun kommer erhålla 

13 000 tkr.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Tranemo kommer erhålla en ekonomisk inbetalning i augusti 2022 på 13 000 tkr.  
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Beslutsunderlag 

AU §83, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 

Protokollsutdrag Återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 

Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst (TFV) 

Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst (TFV) 

Sakkunnigas granskning av årsredovisning Tolkförmedling Väst (TFV) 

Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 

Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst (TFV) 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 176 Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS/2022:175 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

• Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2021 har bedrivit sin 

verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse 
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 startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken kommuner. 

Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent 

till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.  

Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare och slutade 

på 6,6 mnkr.  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som 

kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det 

fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har 

bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de 

kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att 

bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån 

fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig.   

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §92, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB – signerad  
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Granskningsrapport 2021 

Revisionsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 177 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 2022-04-13—2022-05-11 
Skolform  Utsatt 

barn/elev 

 Inblandade  Typ av 

kränknin

g 

 Diskriminerings-

grund 

 

grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojke 

3 Muntlig 1 Ja, Etnicitet 1 

grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Blandad 

1 Fysiskt 1 Nej 0 

grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Muntlig 1 Nej 0 

grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojkar 

2 Fysisk/ 

Psykisk 

1 Ja, Etnicitet 1 

 

Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-04-13—2022-05-11 
Diskrimineringsgrunder 2 

kön  
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könsöverskridande identitet  

etnicitet 2 

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 §37, 2022-05-19 

Tjänsteskrivelse 2022-05-11 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 178 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet 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.  

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 §145, 2022-05-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stina Kajaso (V) ber om att få återkomma med förslag på nästkommande sammanträde. 

Status 

Pågående 
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§ 179 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  

Vid halvårsskiftet får kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från 

Ukraina. Inför det har Migrationsverket justerat antagandet om antalet skyddsbehövande 

som väntas behöva hjälp med boende. 

Migrationsverket bedömer nu att färre skyddsbehövande från Ukraina förväntas komma till 

Sverige. Det nya huvudscenariot beräknas vara 50 000 skyddsbehövande under 2022. 

Detta innebär också ett minskat behov av boendeplatser. Utifrån den kommande 

lagstiftningen innebär det också att färre skyddsbehövande behöver anvisas till 

kommunerna. Migrationsverket räknar därför med att kommunerna i år kommer att behöva 

ordna boende åt 23 500 personer om den väpnade konflikten fortsätter på nuvarande nivå. 

Migrationsverket, tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Sveriges 

Kommuner och Regioner, (SKR) har också justerat modellen för hur de skyddsbehövande 

ska fördelas mellan kommunerna. För Tranemo kommun är fördelningstalet 26 personer. 

Idag finns sammanlagt 34 registrerade ukrainska medborgare i kommunen. Som det ser ut 

fördelas inte dessa per automatik till Tranemo kommun. Migrationsverkets egna 

upphandlade boenden upphör i september, då de bara fick upphandla under 6 månader. 

Denna faktor gör att sannolikheten att fördelning sker till Tranemo kommun ökar.  

Tilldelning till kultur och kulturskolan   

Kulturskolan har beviljats medel från kulturrådet inom tre olika delar, vilka är följande: 

• 417 600 kr för enskilda satsningar (inte för ordinarie verksamhet)  

• 228 770 kr för en samordningstjänst i samarbete med kulturskolorna i Sjuhärad 

• 108 270 kr för samverkan mellan Svenljunga och Tranemo kulturskolor, innefattande 

bland annat sommarmusik och sommardans.  

Utöver ovanstående har även pengar tilldelats kulturverksamheten i form av medel från 

Svenska Filminstitutet och VGR för skolbiosatsning på 60 000 kronor.  

Sommarlovsprogram  

Sommarlovet är här och med det ett fullspäckat sommarlovsprogram för alla barn och 

ungdomar. I år erbjuds återigen en sommar full av aktiviteter och evenemang runt om i 
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kommunen. Bland mycket annat kommer det anordnas pop-up bibliotek, padelspel, VR-spel, 

dans, brännboll och mycket mer. Programmet finns att se via länken: Lovprogram för barn och 

unga — Tranemo Kommun.   

Information i korthet  

• Tillsammans med föreningar i Månstad genomfördes 18 och 19 juni en andra work-

shop inom projektet X-sites. Ett ”Land art projekt” som Tranemo kommun 

samarbetat under några år med konstnärscentrum Väst. 

• Den 18 juni hade kulturskolan premiär på den stora musikalen ”Barnens Planet” där 

ca 60 elever ingår. 

• En ny skogsbruksplan ska beställas under hösten med utgångspunkt från de antagna 

styrdokumenten Policy för Tranemo kommuns skogsinnehav och Riktlinjerför kommuns 

skogsförvaltning.  

• Det blir invigning av cykelleden Ätradalsleden på Turismens dag 27 september. Vi 

planerar någon aktivitet i varje kommun som leden går genom samt en mer officiell 

invigning i Tranemo kommun eller i Ulricehamn där vi hoppas få med politiker och 

tjänstepersoner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-20 

Månadsuppföljning maj   

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall, planeringschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh 

föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 
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§ 180 Delegeringsbeslut KS/2022:166, 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 maj 

Delegeringsbeslut Personal maj 

Delegationsbeslut KS-UPH 2022-06-10 

Delegeringsbeslut ÄO maj 

Delegeringsbeslut LSS maj 

Delegeringsbeslut IFO maj 

Delegeringsbeslut FN SoL maj 

Delegeringsbeslut Färdtjänst maj 

Ordförandebeslut Sommarlovsbusskort 

Status 

Pågående 
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§ 181 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 

Kommunstyrelsens delges följande handlingar; 

- E-post skrivelse till kommunstyrelsen och kommundirektionen från Fremia och Famna 

- Skrivelse från Famna och Fremia om IOP för mottagande av flyktingar från Ukraina 

- Exempelsampling Idéburet Offentligt Partnerskap från Famna och Fremia 

- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 25 maj 2022 

Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene maj 2022 

- Bilaga. Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene maj 2022 

- Brev Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

- Bilaga Protokoll DPS 2022-05-10 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

Status 

Pågående 
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§ 182 Utskottsprotokoll KS/2022:10 

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 AU 2022-06-02 

Status 

Pågående 
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§ 183 Nämndprotokoll 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 nämndsprotokoll; 

- Protokoll samverkansnämnd IT 2022-05-20 

- Samverkansnämnd arbetsmarknad protokoll 2022-05-04 

- Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2022-05-24 

Status 

Pågående 
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§ 184 Övriga protokoll TFAB/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 TFAB 2022-05-24 signerat 

- Protokoll TFAB samråd 2022-05-24 signerat 

Status 

Pågående 
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§ 185 Trevlig sommar  
Ordförande Driton Bilalli (S) önskar kommunstyrelsen och förvaltningen en trevlig sommar. 

 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) önskar på kommunstyrelsens vägnar ordförande en 

trevlig sommar.  
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§ 156 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 


Tillväxt Tranemo och lärandesektionen har träffats för att samverka kring skolan i Tranemo 


kommun. En redovisning ges av mötet och genomförda workshops.  


Föredragning och debatt 


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


Status 


Pågående 
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§ 157 Uppdrag Tranängsskolan KS/2019:211 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen 


• Ger förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag på etapp 1, i enlighet med 


gällande process för investeringsprojekt. 


• Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning 


av budgetpåverkan och lokaleffektivitet. 


Beslutsmotivering 


Inriktningsbeslut behöver fattas då det är långa tidsperspektiv för en förändring. 


Ärendet 


För Tranängskolans område som omfattar förskolan Skattkammaren, förskolan Äventyret, 


rektorsområde Tranängskolan F-6 inkl fritidshem, rektorsområde Tranängskolan 7-9 inkl 


Grundsärskola, Sim- och idrottshallen och Kulturskolan har det identifierats behov av 


förbättringar för en bättre arbetsmiljö både gällande lokalerna men också runt logistik och 


allmän infrastruktur, samt för att kunna utveckla verksamheten. 


Provisoriska lösningar finns på plats i form av paviljong för matsal, ett klassrum för åk 4-6 


och från hösten 2022 även paviljonger för tre klasser inom åk 1-3.  


Arbetet de senaste åren har utgått från att försöka skapa en lösning där alla delar kan 


samspela på bästa sätt inom området. 


Ett utkast om hur man kan hantera framtida helhet har under våren 2022 tagits fram i 


samspel med samarbetspartnern Byggdialog och som underlag för detta arbete har NIRAS 


kapacitetsutredning, som genomfördes våren 2021 (KS 2021-05-31) använts.  


Barnkonventionen  


Genom förändringar av lokaler och logistik på Tranängskolans område skapas en bättre 


arbetsmiljö för barn och elever. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet tas med i kommande budgetprocesser. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-05-25 


KS 2020-09-28 Redovisning av tidplan 


KS 2021-05-31 Redovisning av NIRAS kapacitetsutredning 
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Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 


till kommunstyrelsen med en redovisning av budgetpåverkan och lokaleffektivitet. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen på Haglunds (C) yrkande. Yrkande bifalles. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 158 Start av gymnasiesärskola 2022-2023 KS/2021:616 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner timplan för gymnasiesärskolans individuella program 


Sammanfattning av ärendet 


Från och med höstterminen 2022 kommer Tranemo kommun att erbjuda elever att gå 


Gymnasiesärskolan Individuella programmet.  


Till programmet behöver beslut fattas om timplan för programmet (Bilaga 1) 


Ärendet 


Beslut fattades av kommunfullmäktige 2022-04-11 att Tranemo kommun startar 


gymnasiesärskola från och med HT 2022 med motiveringen: 


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. 


När beslut om att starta gymnasiesärskola är fattat behöver också en timplan fastställas för 


verksamheten. 


Timplanen redovisas i Bilaga 1. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Det finns ingen ekonomisk påverkan kopplat till beslutet med timplan. 


Beslutsunderlag 


LU §31, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-11 


Bilaga timplan 


Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-11 


Föredragning och debatt 


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


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 159 Avvikelserapport Tranängskolan 7-9 KS/2022:162 


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. 


Beslutsmotivering 


Syftet med ärendet är att delge huvudman de svårigheter vi har, och har haft under läsåret, 


med att ge elevernas deras garanterade undervisningstid samt de konsekvenser det har 


medfört för eleverna, för arbetsmiljön samt för den personal som arbetar inom 


verksamheten. 


Sammanfattning av ärendet 


Det ekonomiska läget med stora ekonomiska besparingar har medfört att antalet anställda på 


enheten har minskat kraftigt samtidigt som elevantalet på skolan och timplanen i en årskurs 


har ökat. Konsekvenserna av detta är bland annat att eleverna inte har kunnat få sin 


garanterade undervisningstid samt att elever i behov av stöd inte har kunnat få det i den 


utsträckning som var planerad. 


För att tydliggöra ovanstående för huvudman görs en avvikelserapportering där avvikelser 


från skolans lagstadgade uppdrag dokumenteras. Även konsekvenser av dessa avvikelser 


finns dokumenterade. 


Ärendet 


Det rådande ekonomiska läget, med kraftiga ekonomiska besparingar, har medfört att 


antalet anställda på enheten har minskat kraftigt (från 58 anställda, inklusive skolledning, 


januari 2021 till 53 anställda januari 2022). Ekonomin har inte heller tillåtit att vi tagit in 


personal utifrån (korttidsvikarier) under läsåret. 


Under samma period ökade elevantalet och timplanen i en årskurs utökades vilket innebar 


att ytterligare en 60% tjänst krävdes i matematik samt idrott och hälsa för att elevernas 


undervisningstid skulle kunna tillgodoses.  


För att tydliggöra för huvudman vilka konsekvenser detta har fått görs en 


avvikelserapportering till huvudman där avvikelser från skolans lagstadgade uppdrag 


dokumenteras. Även konsekvenser av dessa avvikelser finns dokumenterade. 


Tranängskolan 7-9 vill därför belysa för huvudman att verksamheten under innevarande 


läsår, 210817-220415, hittills inte har klarat av att ge alla elever på skolan den garanterade 


undervisningstid de ska ha. Bifogat finns en redogörelse för hur personalfrånvaron sett ut 
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samt hur skolan har agerat för att försöka ge eleverna rätt undervisningstid. Trots gjorda 


försök att med den personal som finns på plats ge eleverna lärarledd undervisning har detta 


inte gått att genomföra fullt ut. De konsekvenser vi sett av detta är: 


Elever:  


Eleverna får ej sin garanterade undervisningstid 


Majoriteten av eleverna i språkvalsgruppen SvEn har inlärningssvårigheter, NPF-diagnoser 


eller problematisk skolnärvaro. Vid frånvaro av en lärare sätts inget vikariat in – den lärare 


som är kvar får ta hela gruppen. Eleverna får då inte rätt stöd eftersom det inte hinns med 


när gruppen är så stor, krävande och kräver en uppdelning.  


Elever med en NPF-problematik upplever en stor otrygghet då förutsägbarheten de behöver 


är svår att upprätthålla. För dessa elever är det otroligt viktigt med struktur, tydlighet samt 


vuxenstöd. 


De extra resurser som finns i klassrum omvandlas till vikariat om personal behövs för att 


tillgodose att elever har lärarledda lektioner. Detta innebär att elever i behov av stöd inte får 


detta stöd kontinuerligt/ i den utsträckning de har behov av. 


Minskad kvalité i undervisningen pga. lärarlösa lektioner eller lektioner med icke 


ämnesbehörig vikarie gör att eleverna får sämre kvalité på sina lektioner vilket i 


förlängningen leder till sämre resultat (sämre gymnasiebehörighet och minskat meritvärde) 


En del elever känner otrygghet då de får långa pauser i schemat pga. lärarlösa lektioner 


eftersom de inte har någon att umgås med. 


Studiero är svår att upprätthålla då det är fler elever i korridorerna under lektionstid 


(lärarlösa eller inställda lektioner) samt färre vuxna på plats. 


Fysisk miljö:  


En stor ökning av nedskräpning då det finns för få vuxna på plats. 


Skadegörelsen på skolan har ökat – klotter, sönderpillade väggar samt trasiga saker som 


finns i korridorer/på toaletter. Det finns för få vuxna på plats och många elever driver 


omkring i korridorer då deras lektioner är lärarlösa eller inställda. 


Personalens arbetsmiljö:  


Ökad stress när personal behöver täcka för annan personals lektioner så att eleverna har 


lärare att tillgå under lektionstid.  


Ökad stress eftersom personal inte vet om utdelade arbetsuppgifter blir gjorda då de inte är 


på plats, då lektioner kan bli lärarlösa eller inställda. Detta kan innebära att 


undervisningsplaneringen faller. 


Ökad stress för personal som har resurstid - behöver vara stand-by att hoppa in som vikarie 


på kort varsel. 


Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att besvara elevers frågor kring 


lektioner och uppgifter 


Planeringstid försvinner då personal får lägga mycket tid på att hålla ordning i korridorer då 


elever driver runt.  


Ökad stress och sämre mående hos personal då de behöver vara hemma, då de vet att 


kollegorna får merarbete. 
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Barnkonventionen  


Utifrån ett barnrättsperspektiv ses barn som bärare av rättigheter vilket lyfts fram i Skollagen 


och i Skolverkets tolkning av likvärdighet utifrån lagtexten. De rättigheter som betonas i 


denna tolkning är a) rätten till lika tillgång till utbildning, b) rätten till lika kvalitet i 


utbildning och c) rätten till kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till barnens olika 


förutsättningar. 


Ärendet påvisar att skolan under innevarande skolår inte klarat av att ge alla elever lika 


tillgång till utbildning, inte lika kvalitet i undervisningen och heller inte kunnat ge elever i 


behov av stöd de kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till deras olika förutsättningar. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


LU §32, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-04-19 


220421 Avvikelserapport 


Föredragning och debatt 


Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet och svarar på frågor 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 160 Läsårstider för Tranemo kommun 2023-2024 KS/2022:197 


Kommunstyrelsens beslut 


• Fastslår läsårstider för läsåret 2023/2024 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och 


studiedagar för läsåret 2023/2024”. 


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 


Eleverna i Sjuhärad skall börja och sluta i samma vecka i alla kommunerna, samt skall 


februarilov och påsklov också ha samma förläggning. I övrigt står det kommunerna fritt att 


lägga ut läsårsdagar och kompetensutvecklingsdagar. 


Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads 


kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. 


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 §33, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-04-17 


Läsårstider, lov och studiedagar för läsåret 2023/2024. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 161 Revidering av riktlinjer för upphandling KS/2022:239 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar revideringar av Riktlinjer för upphandling med kompletteringen att 


riktlinjerna kompletteras med beaktande av kommunens lokala miljömål.  
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 


Styrdokumentet syftar till att tydliggöra det praktiska genomförandet av upphandlingar och 


inköp, ansvarsfördelning, samt administration.  


Styrdokumentet anger även riktlinjer att förhålla sig till avseende specifika hänsyn i 


upphandlingsunderlagen, så som arbetsrätt, miljöaspekter och social hänsyn. Revideringar i 


enlighet med uppdatering av lag och praxis samt anpassningar till klimatmål.   


Ärendet 


Styrdokumentet Riktlinjer för upphandling har utformats för att ge vägledning om hur 


kommunens upphandlingar ska präglas av en rättssäker process och administration.  


Styrdokumentet tar även upp aspekter så som att utforma upphandlingar så att kvalitets-, 


miljö-, ekonomi-, och arbetsrättsliga aspekter anpassas till respektive upphandlingsförmål i 


den utsträckning det är möjligt och lämpligt.  


Styrdokumentet tar även upp ansvarsfördelning mellan verksamhet och 


upphandlingsavdelning, samverkan, samt konkurrenshänseende såväl lokalt som 


internationellt. 


Styrdokumentet tar även upp kommunens behandling av personuppgifter i enlighet med 


GDPR, och ger vägledning i vilka uppgifter som får hanteras i samband med inlämnande av 


anbud.  


Barnkonventionen  


Styrdokumentet har ingen negativ inverkan på barn, utan syftar till att tydliggöra hur barns 


rättigheter ska tillvaratas vid upphandlingar och inköp.  


Ekonomisk påverkan 


Styrdokumentet har ingen negativ ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §78, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-02 


Styrdokument Riktlinjer för upphandling 
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Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Riktlinjer för upphandling 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  


Status 


Avslutat 
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§ 162 Revidering av riktlinjer för direktupphandling KS/2022:237 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner revidering av riktlinjer för direktupphandling.  
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 


Riktlinjerna är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett 


strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling. 


Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar konkurrensen vid 


direktupphandlingar.  


Revideringen innefattar ändring av beloppsgränser, med hänsyn till ändringar i 


lagstiftningen. Revideringen innefattar även en del redaktionella ändringar.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Barnkonventionen  


Påverkar ej barn.  


Beslutsunderlag 


AU §79, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-04 


Riktlinjer för direktupphandling, markerade ändringar 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Riktlinjer för direktupphandling 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 163 Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun - 


revidering 2022 KS/2022:240 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar revideringar i styrdokument Inköpspolicy.  
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 


Inköpspolicyn antogs i kommunfullmäktige 2018-10-08 och är giltig t. o. m. 2022-10-01. 


Revidering ska ske minst vart 4:e år. Efter genomgång av styrdokumentet bedöms inte 


föreligga några skäl till större ändringar, utan ändringarna är av mer redaktionell karaktär. 


Avsnitt 1.2 tas bort då avsnittet är upprepningar av vad som redan framgår i andra avsnitt.  


Ärendet 


2018 gav kommunfullmäktiges presidium Tillväxt- och kompetensberedningen i uppdrag att 


ta fram en Inköpspolicy. I policyn anges att dokumentet är giltigt i fyra år från antagandet 


och Inköpspolicyn har därför varit i behov av en översyn. Det har inte framkommit några 


skäl i översynen att göra några större ändringar i dokumentet utan de ändringar som gjorts 


har varit av mer redaktionell karaktär.  Inköpspolicyn har även kompletterande 


styrdokument i form av Riktlinjer för Direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, samt 


Riktlinjer för Inköps- och beställarorganisation.     


Barnkonventionen  


Styrdokumentet har ingen negativ inverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen negativ ekonomisk inverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §88, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelse 2022-05-02 


Inköpspolicy 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Författningssamlingen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Inköpspolicyn 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 164 Investeringar 2021- ombudgetering återståeende medel till 2022 


Personalutrymmen Forum KS/2022:227 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Beslutar att ej nyttjade investeringsmedel från 2021 avseende personalutrymmen 


Forum flyttas över till 2022 enligt bilaga ”Investeringar 2021 – ombudgetering 


Forumhuset”. 


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 investeringsbudgeten för 2021 fanns 1,5 mnkr avsatt för personalutrymme Forum, vilka ej 


nyttjades. Behovet av investeringen kvarstår, varför dessa medel bör flyttas med till 2022. 


Beslut togs i fullmäktige 2022-02-07 att Tranemosalen skall samutnyttjas för både 


kommunfullmäktige och personalen i kommunhuset. 


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn. 


Ekonomisk påverkan 


Investeringsmedel ej nyttjade 2021 om 1,5 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 


Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutsunderlag 


AU §77, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-04-26 


KF §13 Personalutrymme Kommunhuset 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 
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Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 165 Firmatecknare för Tranemo kommun 2022 KS/2022:128 


Kommunstyrelsens beslut 


• Utser kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) och kommunchef Carita 


Brovall att i förening vara firmatecknare för Tranemo kommun; däri ingår att teckna 


köpebrev och andra fastighetshandlingar, låneförbindelser, borgensförbindelser samt 


framställningar och liknande behov. 


• Utser kommunstyrelsens vice ordförande Lennart Haglund (C) till ersättare för 


Driton Bilalli (S) som firmatecknare. 


• Utser funktionschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh till ersättare för 


Carita Brovall som firmatecknare. 


• Ovan beslut börjar gälla 1 juni 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 


I samband med tillträde av ny ordförande för Kommunstyrelsen ska beslut fattas om 


behöriga firmatecknare för resterande tid av pågående mandatperiod.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §80, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-03-07 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 
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Status  


Avslutat 
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§ 166 Tecknande av post- och bankräkningar 2022 KS/2022:129 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tranemo kommuns post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar får 


tecknas av två i förening av följande personer:  


 


Carita Brovall, kommunchef 


Konrad Fredh, ekonomichef 


Anette Olsson, ekonomiadministratör 


Emelie Andersson, ekonomiadministratör  


Irene Bygdelius, administratör 


Sofie Öberg, ekonom 


Eva Borg, redovisningsekonom 


• Kvittering på Posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser får, under 


resterande tid av mandatperioden 2019-2022, ske av kommunstyrelsens ordförande 


Driton Bilalli eller av den han genom fullmakt bemyndigar. Beslutet gäller från och 


med 1 juni 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 


Teckningsrätten för kommunens post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar 


behöver revideras med anledning av förändringar av personal som hanterar 


arbetsuppgifterna. Kvittering på posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser 


behöver revideras eftersom ny ordförande för kommunstyrelsen tillträder.   


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §81, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-03-09 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 167 Remiss från VästKom gällande Samverkansavtal digitala 


hjälpmedel KS/2022:46 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner remissvar till Västkom om Samverkansavtal digitala hjälpmedel där 


Tranemo kommun ser positivt på samverkansformen.  
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 


Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan under perioden mars – 


december 2021. Resultaten från utredningen visar att  


• invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet om 


regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta och 


• att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre användning av 


de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik och 


support). 


Det finns ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för hur den principiella modellen 


för en sådan samverkan ska fungera. För att säkra framdrift har ett förslag på 


Samverkansavtal formulerats och är nu utlagt på remiss. Tranemo kommun har besvarat 


remissen via webbformulär på Västra Götalands hemsida. När samtliga parter svaret 


kommer samverkansstrukturen att hanteras med sedvanliga rekommendationer till 


respektive huvudman som följd. 


Målet är att samarbetet ska vara nyttjat av samtliga huvudmän inom en femårsperiod. Det är 


hjälpmedelscentralen som kommer att få uppdraget att tillhandahålla hjälpmedlen. 


Sortimentet kommer att kompletteras över tid. Hjälpmedlen kommer att kunna köpas eller 


hyras. 


Barnkonventionen  


Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Remissvaret i sig har ingen ekonomisk påverkan på kommunen. Det föreslagna samarbetet 


kommer på längre sikt att vara ekonomiskt gynnande eftersom samverkan kring 


upphandling, logistik och support kan samordnas mellan flera parter. Initialt är förslaget att 


varje kommun ska betala 10 kronor per invånare i en startavgift. 


Beslutsunderlag 


OU §54, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
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E-post, Inbjudan att lämna svar på remiss för förslaget om Samverkansavtal digitala 


hjälpmedel, 2022-01-21, Boråsregionen 


Remissversion: Samverkansavtal Digitala hjälpmedel, VästKom och Västra 


Götalandsregionen, odaterad 


Remissvar 2022-04-11 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Angela Madsén Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 168 Uppdrag - Utreda möjligheten att kartlägga tillgängligheten i 


kommunens fastigheter KS/2019:268 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar utredningen.  
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 


Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 


kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter. 


Därför har nu möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter utretts. Det 


står klart att tillgängligheten i kommunens fastigheter bara är kartlagd av Regionen i de 


fastigheter som de hyr av kommunen.  


Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i kommunens 


fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD). Förvaltningen bedömer att 


en grundinventering av samtliga kommunala fastigheter med publika utrymmen skulle 


kunna göras under en 2-årsperiod, med trolig start under senare delen av 2023. Efter att 


grundinventeringen är utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och 


uppdateras vid förändringar och kontrolleras vart 5 år. 


Ärendet 


Omsorgsutskottet gav, 2019-04-25 §80, förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 


kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter. 


 


Därför har nu möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter utretts. Se 


bilaga Utredning om möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter, 2022-04-


07. 


Det står klart att tillgängligheten i kommunens fastigheter bara är kartlagd av Regionen i de 


fastigheter som de hyr av kommunen.  


Ett arbete i enlighet med det nationella begreppet ”enkelt avhjälpta hinder” gjordes i 


kommunen under åren 2009/2010. Då inventerades kommunala fastigheter och 


utomhusmiljöer men även icke kommunala så som butiker, besöksmål med mera. 


Inventering och förslag om åtgärder lämnades till de privata fastighetsägarna och många 


åtgärder genomfördes i de kommunägda fastigheterna. Åren har gått och någon uppföljning 


av detta har inte gjorts. Alltså finns det inga aktuella uppgifter om tillgängligheten i 


kommunens fastigheter. 


Det är inte möjligt att använda något befintligt system/program inom kommunen och inte 


heller det nyss upphandlade fastighetsprogrammet eftersom det inte har någon funktion för 
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inventering av tillgängligheten. Inventeringsresultatet skulle dessutom inte vara åtkomlig för 


allmänheten. 


Tranemo kommun har däremot redan, sedan 2013, ett avtal om Tillgänglighetsdatabasen, 


TD. Det är en databas som ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen. TD 


erbjuder allmänheten information om olika platsers fysiska tillgänglighet inom offentlig 


service, i butiker och restauranger samt friluftsområden och på andra besöksmål. Det 


handlar om allt från badplatser och lekplatser, slott och hotell, vårdcentraler och bibliotek till 


naturreservat. Detta förutsätter dock att inventering har gjorts enligt formulären i TD och 


matats in i databasen. Någon inventering på detta vis har inte gjorts vad gäller kommunens 


fastigheter utöver de som hyrs av Regionen. Förutom att förse allmänheten med information 


finns också möjligheten att få ut olika inventeringsrapporter ur databasen. Rapporterna 


påvisar bland annat brister i tillgänglighet utifrån gällande regelverk i de inventerade 


fastigheterna. Dessa blir då underlag till förbättring och utveckling av den fysiska miljön. 


 


Den möjlighet som förvaltningen ser vad gäller att kartlägga tillgängligheten i kommunens 


fastigheter är genom att använda Tillgänglighetsdatabasen (TD). Förvaltningen bedömer att 


en grundinventering av samtliga kommunala fastigheter med publika utrymmen skulle 


kunna göras under en 2-årsperiod, med trolig start under senare delen av 2023. Efter att 


grundinventeringen är utförd måste sedan uppgifterna i databasen hållas aktuella och 


uppdateras vid förändringar och kontrolleras vart 5 år. 


Barnkonventionen  


Detta ärende att utreda möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter 


har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv. Om det däremot skulle bli ett följduppdrag att 


genomföra själva kartläggningen och göra informationen tillgänglig för allmänheten har det 


en positiv inverkan ur ett barnrättsperspektiv. Det skulle kunna underlätta barns deltagande 


och delaktighet i samhället. 


”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt 


delta i samhället.” 


(Barnkonventionen artikel 23) 


  


Ekonomisk påverkan 


Om det blir ett politiskt beslut att genomföra kartläggningen åtgår, för uppstart och 


grundinventering, en 100 procent tjänst i 6 månader till en kostnad av cirka 400 000 kronor. 


Beslutsunderlag 


OU §55, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-04-12 


Omsorgsutskottet 2019-04-25 §80 
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Utredning om möjligheten att kartlägga tillgängligheten i kommunens fastigheter, 2022-04-


07 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 169 Uppdrag - Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där 


husägare och mäklare kan mötas KS/2022:144 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• 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 


På Kommunfullmäktige 2022-03-14 §46 fick förvaltningen i uppdrag att möjliggöra arenor 


där husägare och mäklare kan träffas.  


Innan uppdraget från Kommunfullmäktige har förvaltningen påbörjat möten med mäklare, 


byggherrar och intressenter en till två gånger per år. Detta med syfte att skapa intresse för 


kommunen och möjliggöra för mer byggnation av bostäder. På dessa möten presenteras 


kommunens visioner, fullmäktigemål, översiktsplaner, detaljplaner, lägesbilden för 


villatomter och industrimark och övriga aktiviteter. Dessa möten är uppskattade.  


Redan innan uppdraget ifrån Kommunfullmäktige med uppgiften att möjliggöra arenor för 


husägare, mäklare och kommunen samt efter kartläggningen av ödehus 2021, påbörjades 


diskussionerna i förvaltningen om vidare dialoger med husägare. Kommunfullmäktiges 


uppdrag kom därmed lämpligt och ses som positivt.  


Förvaltningen tar med sig uppdraget i vidare arbete kring ödehus under hösten 2022 med 


syfte att skapa arenor mellan husägare, mäklare och kommunen.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §89, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelse 2022-05-09 


KF §46 Inventering av ödehus i Tranemo kommun 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Stratsys 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Avslutat 
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§ 170 Remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2021 


KS/2022:172 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner remissvar för årlig avstämning av trafikförsörjningsprogram 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. 


Sammanfattning av ärendet 


Västra Götalandsregionen har tagit fram Trafikförsörjningsprogram 2021-2025. 


Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokument för utvecklingen av 


kollektivtrafiken i regionen.  


Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen och en del 


som beskriver genomförandet av programmet. 


Remissvaret från förvaltningen på Tranemo kommun, bilaga: ”remissvar årlig avstämning 


trafikförsörjningsprogrammet 2021” skickas till Boråsregionen för sammanställning till 


gemensamt svar till VGR. Svaren syftar till att ge VGR underlag för prioriteringar av 


kommande uppdrag. 


Ärendet 


Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram Trafikförsörjningsprogram 2021–2025. 


Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokument för utvecklingen av 


kollektivtrafiken i regionen. Årligen görs en avstämning för uppföljning av målen och 


frågeställningar kopplade till dessa. 


Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen och en del 


som beskriver genomförandet av programmet. I genomförandet ingår de strategier och fyra 


fokusområden som är en del av trafikförsörjningsprogrammet. 


Remissen skickas till Boråsregionen senast den 30 juli för sammanställning till gemensamt 


svar. Svaren syftar till att ge VGR underlag för prioriteringar av kommande uppdrag. 


VGR önskar svar på följande frågor: 


Trafikförsörjningsprogrammet: 


• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 


marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med 


anledning av pandemin. 


• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya 


normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen 


spela? 


• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå 


framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera 


gärna. 
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• Övriga synpunkter/kommentarer? 


Uppföljningsrapporten: 


• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 


• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver genomförandet av 


programmet i form av vad som har skett kopplat till strategier och fokusområden. 


Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid tidigare avstämning och är i linje med det 


nya programmet. 


Förvaltningen föreslår att bilagan ”remissvar årlig avstämning av trafikförsörjningsprogram 


2021” godkänns.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen barnrättslig påverkan. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §90, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelse 2022-04-13 


Remissvar årlig avstämning trafikförsörjningsprogrammet 2021 


Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021 


Bilaga 2 Uppföljning 2021 Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 


Föredragning och debatt 


Samhällsplanerare Robin Uhlman föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Boråsregionen info@borasregionen.se 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 171 Uppdrag - Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften 


av de bostäder som pekas ut i kommunens  


tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. KS/2020:668 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Avslutar uppdraget.  
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 


Tillväxtprogrammet antogs aldrig politiskt vilket medför att uppdraget bör avslutas.  


Ärendet 


I november 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om ett tillväxtmål för Tranemo 


kommun. Målsättningen innefattar en befolkningsökning från dagens ca 12 000 invånare till 


14 000 invånare år 2035.  


Ett förslag på tillväxtprogram arbetades fram under år 2020. Under arbetet med 


framtagandet av förslag till programmet genomfördes bland annat remissrundor till 


näringsliv och föreningsliv samt debatt i kommunfullmäktige. Syftet med förslaget till 


tillväxtprogrammet var att:  


• Visa den politiska viljeinriktningen för den övergripande samhällsplaneringen och vara ett 


underlag till kommunens budget.   


• Ta ett samlat grepp ur ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar 


kommunen avser att göra för att nå 14 000 invånare år 2035. 


I samband med budgetbeslutet den 23 november 2020, inför verksamhetsår 2021, gavs ett 


uppdrag till Tranemo bostäder enligt följande:  


• Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften av de bostäder som pekas ut i 


kommunens tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. För att möjliggöra 


byggandet är kommunen beredda att pröva ett förändrat avkastningskrav. 


Med anledning av att tillväxtprogrammet aldrig antogs medför det att uppdraget bör 


avslutas. 


Barnkonventionen  


Att avsluta uppdraget har inga konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Att avsluta uppdraget utifrån att tillväxtprogrammet aldrig antogs har ingen ekonomisk 


påverkan.   
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Beslutsunderlag 


AU §84, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-03 


Budget 2021–2023, sid 8.  


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Samhällssektionen 


Tranemo bostäder 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 172 Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor 


KS/2021:501 
 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Medborgarförslaget avslås. 
 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Förvaltningen anser att denna typ av åtgärd inte kommer ge någon märkbar effekt för att få 


folk att gå på rekommenderad sida av gångbanan. Kostnaden för att få till markeringar som 


står sig över tid är i relation till nyttan ganska hög. 


Ärendet 


Carina och Tore Lundin har 2021-09-20 lämnat ett medborgarförslag om markeringar på 


gång- och cykelvägar. 


Förslagsställarna anser att många personer inte verkar veta vilken sida av en gång- och 


cykelväg man bör gå på. Med tryckta fotsteg på gångbanans vänstra sida i gångriktningen 


skulle det tydliggöras vilken sida man bör gå på. 


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställarna 2022-03-25 för att ge dem möjlighet att 


utveckla sitt förslag och de menade att när man möter personer som går på fel sida så måste 


man ta ett steg åt sidan för att kunna passera och kommer det då en cyklist samtidigt så 


uppstår en kollisionsrisk. Förslagsställarna angav inte direkt någon speciell sträcka där 


markeringarna skulle finnas.  


 


På gång- och cykelvägen utmed Åsunden i centrala Ulricehamn har man på prov målat 


tillfälliga fotavtryck. Enligt Ulricehamns gatuingenjör Mats Kindlund har fotstegen varit 


uppskattade men om de har givit avsedd effekt är mycket oklart.  


 


Då förvaltningen tror att målade fotavtryck kan vara ett uppskattat inslag på exempelvis 


gång- och cykelvägen utmed Tranemosjön tas förslaget med som inspiration i arbetet med 


konstnärlig gestaltning. 


Barnkonventionen  


Ingen påverkan 


Jämställd- och jämlikhet  


Ingen påverkan. 
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Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan om inte förslaget antas. 


 


Om förslaget antas och vi antar att markeringar målas med beständig färgmassa på en 


sträcka av 500 meter blir kostnaden 15 000 kr.  


Beslutsunderlag 


AU §91, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelsen 2022-05-13  


Medborgarförslag om markering på gång- och cykelbanor 


Bifogat foto till medborgarförslag 


Beslutet skickas till 


Carina och Tore Lundin 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 173 Ansökan om bidrag till BRIS region väst för 2023 KS/2022:213 


Kommunstyrelsens beslut 


• Beviljar Bris region västs ansökan på 25 000 kr för 2023.  


• Medel tas från befintlig budget varav 12 500 kr tas från omsorgssektionen och 12 500 


kr från lärandesektionen. Beviljade medel betalas ut i början på 2023. 
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 


Omsorgssektionen och lärandesektionen föreslår att Bris i region väst ansökan beviljas. 


Bidraget medför att Bris kan utveckla sin verksamhet och nå fler barn och unga vilket ligger i 


linje med att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Bris stöd finns tillgängligt 


för alla barn och unga upp till 18 år i hela Sverige. Vilket medför att kommunens 


ekonomiska bidrag går till ett stöd som alla barn och unga i Tranemo vid behov kan ta del 


av.  


Ärendet 


2022-04-19 inkom Bris med ansökan till Tranemo kommun om ekonomiskt stöd till 


sin verksamhet på 25 000 kr för år 2023. Kommunen har vid flera tidigare tillfällen 


beviljat Bris stöd för sin stödverksamhet till barn och unga.  


 


Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barnets rättigheter 


och förbättra barn och ungas livssituation. Bris yttersta intressenter är barn och unga under 


18 år. (Bris stadgar)  


 


Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris erbjuder 


professionellt samtalsstöd dygnet runt via telefon, chatt och mail. Under 2021 hade 


Bris 41 667 kontakter med barn och unga vilket är en ökning av 32 % jämfört med 


2020. Vid skollov och samhällskriser ser Bris ett ökat tryck på stödverksamheten och 


de utvecklar kontinuerligt sin verksamhet för att möta barn och ungas behov. 


Ytterligare en viktig del av Bris uppdrag är att via sin vuxentelefon stötta vuxna som 


finns runt barnen. Vuxna som ser, förstår och agerar för barns bästa är en viktig 


skyddsfaktor.  


 


Bris arbetar även förebyggande med professionella nätverk, föreläsningar och 


seminarier och utbildningar som riktar sig till både yrkesverksamma och allmänhet. 


Detta för att i enlighet med barnkonventionen sprida kunskaper om barns rättigheter 


och bidra till ett bättre samhälle för barn.  
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Just nu arbetar Bris med att ställa om och möta det behov av stöd som de ser hos 


barn och unga utifrån de utmaningar och kriser som finns i samhället idag. För att 


göra det och kunna möta barnens behov behövs kommunens ekonomiska stöd.  


Barnkonventionen  


Ur ett barnrättsperspektiv är beslutet positivt då Bris verksamhet bidrar till att ge barn och 


unga en röst och tryggt, professionellt, kostnadsfritt samt lättillgängligt stöd. Detta är i linje 


med flera av artiklarna i barnkonventionen, bl.a. följande: 


Artikel 3 - Barnets bästa 


Artikel 6 - Rätt till liv, överlevnad och utveckling 


Artikel 12 - Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd 


Ekonomisk påverkan 


Ansökan är på 25 000 kr. Den ekonomiska påverkan blir således totalt 25 000 kr inom 


befintlig budget varav omsorgssektionen står för 12 500 kr och lärandesektionen står för 


12 500 kr.  


Beslutsunderlag 


OU §58, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-04-21 


Ansökningsbrev Bris 


Bris årsberättelse 2020 


Bris budget 2022 och prognos 2023 


Bris stadgar antagna 2021-05-29 


Bris långsiktiga plan 2021 – 2025 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Lärandesektionen  


Ekonomifunktionen  


Bris region väst - bris.vast@bris.se 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Tjänsteskrivelse 2022-04-21 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 174 Årsredovisning 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 


SÄRF KS/2022:209 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021. 


• 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. 


Jäv 


Stephan Bergman (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. Ulf 


Nyberg (M) ersätter.  


Ärendet 


SÄRF är ett kommunalförbund som för medlemskommunernas räkning ansvarar för 


förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och beredskap 


genom att bereda människors liv, hälsa, egendom samt miljö, ett tillfredsställande och 


likvärdigt skydd mot olyckor.  Kommunalförbundet består av kommunerna Borås, 


Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 


Förbundet finanserias till största del av skattemedel och under 2021 var medlemsbidraget 


174,3 Mnkr vilket innebar en höjning från tidigare år (170,2 mnkr). Kostnaden per invånare 


inom förbundet var under året 844 kronor (828 kronor). Resterande intäkter kommer från 


myndighetsutövning och avtalstjänster.  


Årets resultat uppgick till 0,1 mnkr vilket är ett sämre resultat än föregående år (5,7 mnkr). 


Förbundet har inte uppnått fem av 21 beslutade prestationsmål för 2021 men skattar 


måluppfyllelsen till 95% genomfört under året och bedömer därmed att god ekonomisk 


hushållning har uppfyllts.  


Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 


synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräckligt.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §82, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-04 


Årsredovisning SÄRF 2021 
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§ 22 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning SÄRF 2021 


Revisionsberättelse 2021 SÄRF årsredovisning 2021 


Uppföljning verksamhetens mål SÄRF 2021 


Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2021 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 175 Årsredovisning 2021, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2022:190 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner Tolkförmedling Väst årsredovisning för år 2021. 


• Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.  


• Godkänner återbetalning om 10 mnkr av eget kapital till medlemskommunerna, 


varav 13 000 tkr till 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. 


Jäv 


2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) och Cecilia Valbrant (C) anmäler jäv och deltar 


därmed inte i handläggningen av ärendet. Leif Gustavsson (S) och Jörgen Erikson (C) 


ersätter.  


Ärendet 


Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 


medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet består av totalt 43 stycken 


medlemskommuner.  


Resultatet för år 2021 uppgick till 5,4 mnkr vilket är en förbättring från föregående års 


resultat på 3,5 mnkr. Budget för år 2021 var ett nollresultat. Verksamhetens intäkter och 


kostnader har ökat från föregående år och resultatet för året är i nivå med ren innan 


pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital har skett har soliditetens stärkts.  


Revisonen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande, att internkontrollen 


varit tillräcklig och att resultat enligt årsredovisningen är förenlig med direktionens mål.  


Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemskommunerna köper enligt 


självkostnadsprincipen, vilket lett från start till att förbundet har byggt upp ett stabilt eget 


kapital. För att en återbetalning av eget kapital ska ske måste det uppgå till minst 22 mnkr. 


Direktionens budget 2022 är lagt med ett underskott på -4,5 mnkr som förväntas täckas av 


förbundets egna kapital genom åberopande av särskilda skäl. Det egna kapitalet för 2021 


uppgår till 36,8 mnkr (varav 4,5 mnkr ska nyttjas till budgetunderskott) vilket möjliggör en 


utbetalning om 10 mnkr till medlemskommunerna. Tranemo kommun kommer erhålla 


13 000 tkr.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Tranemo kommer erhålla en ekonomisk inbetalning i augusti 2022 på 13 000 tkr.  
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Beslutsunderlag 


AU §83, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-04 


Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 


Protokollsutdrag Återbetalning av eget kapital Tolkförmedling Väst 


Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst (TFV) 


Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst (TFV) 


Sakkunnigas granskning av årsredovisning Tolkförmedling Väst (TFV) 


Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst (TFV) 


Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst (TFV) 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 176 Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


KS/2022:175 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


• Godkänner att Kommunassurans Syd Försäkrings AB under 2021 har bedrivit sin 


verksamhet utifrån de fastställda ändamålen och inom ramen för de kommunala 


befogenheterna.  


• Beviljar ansvarsfrihet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse 
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 startade sin verksamhet under 2005 och ägs av 71 stycken kommuner. 


Syftet med bolaget är att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd, utgör en konkurrent 


till befintlig marknad och stimulerar delägarna i deras skateförbyggande arbete.  


Årets resultat efter skatt uppgår till 8,1 mnkr. Föregående årsresultat var svagare och slutade 


på 6,6 mnkr.  


Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som 


kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit förenlig med det 


fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  


Kommunassurans styrelse gör i det särskilda uttalandet bedömningen att bolaget har 


bedrivits och utvecklats i enlighet med ändamålet med verksamheten och inom de 


kommunala befogenheterna. Revisionen och lekmannarevisorerna gör bedömningen att 


bolagets verksamhet har skötts på ett tillfredsställande sätt utifrån ett ekonomiskt 


perspektiv. Lekmannarevisorerna bedömer även att verksamheten bedrivits utifrån 


fastställda ägardirekt och inom de kommunala befogenheterna samt att den interna 


kontrollen varit tillräcklig.   


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §92, 2022-06-02 


Tjänsteskrivelse 2022-05-10 


Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB – signerad  
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Granskningsrapport 2021 


Revisionsberättelse 2021 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Kommunassurans Syd Försäkrings AB 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-06-20 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 46 


 


§ 177 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 2022-04-13—2022-05-11 
Skolform  Utsatt 


barn/elev 


 Inblandade  Typ av 


kränknin


g 


 Diskriminerings-


grund 


 


grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojke 


3 Muntlig 1 Ja, Etnicitet 1 


grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Blandad 


1 Fysiskt 1 Nej 0 


grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Muntlig 1 Nej 0 


grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojkar 


2 Fysisk/ 


Psykisk 


1 Ja, Etnicitet 1 


 


Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  


2022-04-13—2022-05-11 
Diskrimineringsgrunder 2 


kön  
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könsöverskridande identitet  


etnicitet 2 


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 §37, 2022-05-19 


Tjänsteskrivelse 2022-05-11 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 178 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet 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.  


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 §145, 2022-05-30 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Stina Kajaso (V) ber om att få återkomma med förslag på nästkommande sammanträde. 


Status 


Pågående 
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§ 179 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  


Vid halvårsskiftet får kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från 


Ukraina. Inför det har Migrationsverket justerat antagandet om antalet skyddsbehövande 


som väntas behöva hjälp med boende. 


Migrationsverket bedömer nu att färre skyddsbehövande från Ukraina förväntas komma till 


Sverige. Det nya huvudscenariot beräknas vara 50 000 skyddsbehövande under 2022. 


Detta innebär också ett minskat behov av boendeplatser. Utifrån den kommande 


lagstiftningen innebär det också att färre skyddsbehövande behöver anvisas till 


kommunerna. Migrationsverket räknar därför med att kommunerna i år kommer att behöva 


ordna boende åt 23 500 personer om den väpnade konflikten fortsätter på nuvarande nivå. 


Migrationsverket, tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Sveriges 


Kommuner och Regioner, (SKR) har också justerat modellen för hur de skyddsbehövande 


ska fördelas mellan kommunerna. För Tranemo kommun är fördelningstalet 26 personer. 


Idag finns sammanlagt 34 registrerade ukrainska medborgare i kommunen. Som det ser ut 


fördelas inte dessa per automatik till Tranemo kommun. Migrationsverkets egna 


upphandlade boenden upphör i september, då de bara fick upphandla under 6 månader. 


Denna faktor gör att sannolikheten att fördelning sker till Tranemo kommun ökar.  


Tilldelning till kultur och kulturskolan   


Kulturskolan har beviljats medel från kulturrådet inom tre olika delar, vilka är följande: 


• 417 600 kr för enskilda satsningar (inte för ordinarie verksamhet)  


• 228 770 kr för en samordningstjänst i samarbete med kulturskolorna i Sjuhärad 


• 108 270 kr för samverkan mellan Svenljunga och Tranemo kulturskolor, innefattande 


bland annat sommarmusik och sommardans.  


Utöver ovanstående har även pengar tilldelats kulturverksamheten i form av medel från 


Svenska Filminstitutet och VGR för skolbiosatsning på 60 000 kronor.  


Sommarlovsprogram  


Sommarlovet är här och med det ett fullspäckat sommarlovsprogram för alla barn och 


ungdomar. I år erbjuds återigen en sommar full av aktiviteter och evenemang runt om i 
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kommunen. Bland mycket annat kommer det anordnas pop-up bibliotek, padelspel, VR-spel, 


dans, brännboll och mycket mer. Programmet finns att se via länken: Lovprogram för barn och 


unga — Tranemo Kommun.   


Information i korthet  


• Tillsammans med föreningar i Månstad genomfördes 18 och 19 juni en andra work-


shop inom projektet X-sites. Ett ”Land art projekt” som Tranemo kommun 


samarbetat under några år med konstnärscentrum Väst. 


• Den 18 juni hade kulturskolan premiär på den stora musikalen ”Barnens Planet” där 


ca 60 elever ingår. 


• En ny skogsbruksplan ska beställas under hösten med utgångspunkt från de antagna 


styrdokumenten Policy för Tranemo kommuns skogsinnehav och Riktlinjerför kommuns 


skogsförvaltning.  


• Det blir invigning av cykelleden Ätradalsleden på Turismens dag 27 september. Vi 


planerar någon aktivitet i varje kommun som leden går genom samt en mer officiell 


invigning i Tranemo kommun eller i Ulricehamn där vi hoppas få med politiker och 


tjänstepersoner. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-06-20 


Månadsuppföljning maj   


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall, planeringschef Tobias Edoff och ekonomichef Konrad Fredh 


föredrar ärendet och svarar på frågor.  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 


 
  



https://www.tranemo.se/kultur-fritid-och-turism/ung-fritid/lov/

https://www.tranemo.se/kultur-fritid-och-turism/ung-fritid/lov/
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§ 180 Delegeringsbeslut KS/2022:166, 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 maj 


Delegeringsbeslut Personal maj 


Delegationsbeslut KS-UPH 2022-06-10 


Delegeringsbeslut ÄO maj 


Delegeringsbeslut LSS maj 


Delegeringsbeslut IFO maj 


Delegeringsbeslut FN SoL maj 


Delegeringsbeslut Färdtjänst maj 


Ordförandebeslut Sommarlovsbusskort 


Status 


Pågående 
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§ 181 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 


Kommunstyrelsens delges följande handlingar; 


- E-post skrivelse till kommunstyrelsen och kommundirektionen från Fremia och Famna 


- Skrivelse från Famna och Fremia om IOP för mottagande av flyktingar från Ukraina 


- Exempelsampling Idéburet Offentligt Partnerskap från Famna och Fremia 


- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 25 maj 2022 


Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene maj 2022 


- Bilaga. Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene maj 2022 


- Brev Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 


- Bilaga Protokoll DPS 2022-05-10 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 


Status 


Pågående 
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§ 182 Utskottsprotokoll KS/2022:10 


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 AU 2022-06-02 


Status 


Pågående 
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§ 183 Nämndprotokoll 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 nämndsprotokoll; 


- Protokoll samverkansnämnd IT 2022-05-20 


- Samverkansnämnd arbetsmarknad protokoll 2022-05-04 


- Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde 2022-05-24 


Status 


Pågående 
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§ 184 Övriga protokoll TFAB/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 TFAB 2022-05-24 signerat 


- Protokoll TFAB samråd 2022-05-24 signerat 


Status 


Pågående 
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§ 185 Trevlig sommar  
Ordförande Driton Bilalli (S) önskar kommunstyrelsen och förvaltningen en trevlig sommar. 


 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) önskar på kommunstyrelsens vägnar ordförande en 


trevlig sommar.  
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