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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 15:30  

 

Närvarande Beslutande 

Driton Bilalli (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), vice ordf. 

Eva-Karin Haglund (S), 2e vice ordf. 

Rosé Torkelsson (S) 

Göran Björk (S), ers. 

Caroline Bergmann (Mp) 

Per Simonson (Kd) 

Erica Grönesjö (V), ers. 

Jörgen Erikson (C), ers. 

Ellinor Liljegren Kalmar (M), ers. §§208–225 

Kathleen Wireklev (M) 

Ulf Nyberg (M), ers. 

ChrisTina Yngvesson (Kd), ers. 

Gunilla Blomgren (L), ers. §§226–230  

  

Icke tjänstgörande ersättare  

Leif Gustavsson (S) 

Bo Haarala (S)  

Gunilla Blomgren (L) §§208–225 

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Julio Garcia Atterström, sektionschef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Kajsa Montan, funktionschef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Manda Schillerås, verksamhetschef §208 

  Stina Malmfeldt, Tillväxt Tranemo §208 

 

Paragrafer  § 208-§ 230 

Utses att justera  Kathleen Wireklev (M) 
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Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Driton Bilalli (S)   

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Kathleen Wireklev (M) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-09-26 

Anslaget under tiden 2022-09-30—2022-10-24 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 208 Tillväxt Tranemo  

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om pågående arbete inom Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp 

Kompetensförsörjning. 

Information ges även om företagsbesök av elever i åk 8 från Tranängsskolan. 

Föredragning och debatt 

Styrelseledamot för Tillväxt Tranemo Stina Malmfeldt föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 209 Ansökan om utökat driftsbidrag för snötillverkning från 

Tranemo IF Skidklubb KS/2021:594 

Kommunstyrelsens beslut 

• Beviljar Tranemo IF skidklubb en tillfällig höjning av driftbidraget till totalt 200 000 

kr för elkostnaden för konstsnötillverkningen för säsongen november 2021 till 

februari 2022. Höjningen ryms inom de medel som finns avsatt för föreningsstödet 

2022. 

• Överskjutande del av elkostnaden för säsongen november 2021 till februari 2022 

faktureras föreningen enligt tidigare överenskommelse och beslut. 

• Bevilja begäran om höjning av huvudsäkring i befintlig anslutningspunkt, 

kommunen bekostar 150 000 kr och föreningen resterande kostnad. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Tranemo IF skidklubb ansöker om höjt driftbidrag med 100 000 kr för 

konstsnötillverkningen. Föreningen vill att kommunen indexreglerar bidraget samt att 

kommunen höjer upp huvudsäkringen. Föreningen har 2022-05-16 inkommit med 

kompletterande uppgifter om kostnaden för höjning av huvudsäkringen som enligt offert 

uppgår till 360 000 kr som en engångskostnad. Enligt föreningen så skulle detta effektivisera 

snötillverkningen och underlätta det stora ideella arbete som läggs ner på snötillverkningen. 

Föreningen är beredd at ta delar av kostnaden. Sedan 2015 finns ett politiskt beslut som 

innebär att föreningen får förbruka el för konstsnötillverkningen med 100 000 kr per säsong. 

Överstigande belopp skall faktureras föreningen när avstämning efter säsongen skett. Utöver 

100 000 kr för elen får föreningen ett driftbidrag på 50 000 kr för övrig drift. 

Tranemo IF skidklubb driver konstsnöanläggningen på Hagatorpet sedan 2014.   

Föreningen ser en höjning av driftsbidraget som en förutsättning för att de ska kunna ha 

ekonomi till att ständigt förbättra och utveckla anläggningen och kunna fortsätta hålla en 

hög kvalité på skidspåren, ordna skidlekplats och pulkabacke. Totalt är spåren öppna ca 100 

dagar under säsongen. Natursnöspåren har endast öppet några dagar om året. Således är 

tillverkning av snö en förutsättning för skidsport och skidåkning i vår kommun. Klubben har 

ett 40 tal barn och unga från 5 år och uppåt i regelbunden träning. Länghems IF har sin 

ungdomsträning en dag i veckan på anläggningen. Uppskattningsvis 800 elever från våra 

skolor ges möjlighet att prova på skidåkning på anläggningen gratis varje år. Anläggningen 

är ett stort besöksmål med ca 4 000 unika besökare från hela Södra Sverige och bidrar till 

kommunens attraktivitet. 
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Ekonomisk påverkan 

En tillfällig höjning av driftbidraget till totalt 200 000 kr för elkostnaden för 

konstsnötillverkningen för säsongen november 2021 till februari 2022 ryms inom de medel 

som finns avsatta för föreningsstödet 2022.  

Enligt den kostnadsberäkning som Vattenfall gjort skulle kostnaden för höjning av 

huvudsäkringen uppgå till 360 000 kr. Åtgärden behöver genomföras under 2022 om det 

skall kunna nyttjas skidsäsongen 2022 – 2023. Föreningen är beredd att ta delar av 

kostnaden, kommunen kan bekosta 150 000 kr inom de medel som finns avsatta för 

föreningsstödet 2022.  

En höjning av driftbidraget för elkostnaden med 100 000 kr kommer inte att rymmas inom 

Samhällssektionens budgeten för 2023. 

Barnkonventionen  

Enligt artikel 31 i FN:s barnkonvention har barn rätt till lek, vila och fritid. Genom att ge stöd 

till förening ger kommunen våra barn och unga möjlighet till en aktiv fritid genom skidsport 

samt att ca 800 elever från våra skolor ges möjlighet att prova på skidåkning på 

anläggningen kostnadsfritt varje år. 

Beslutsunderlag 

AU §110, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Ansökan om utökat driftsbidrag för snötillverkning från Tranemo IF Skidklubb 

TIF skidkl komplettering säkring 

KS beslut Driftbidrag konstsnötillverkning 2014 

Bidragsregler för särskilt driftbidrag 2021 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen som meddelar föreningen beslutet 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 210 Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Finansieringslots 

kultur KS/2022:258 

Kommunstyrelsens beslut 

• Inrättar en finansieringslotsfunktion för Kultur i Sjuhärad och delar på ansvaret att 

medfinansiera regionens bidrag om totalt 500 tusen kronor i enlighet med 

direktionen i Sjuhärads kommunalförbunds förslag. 
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 

En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021 

mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för 

perioden 2021–2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta 

regionala utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar 

utveckling i länets kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala 

utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020 2023 samt 

Klimat 2030. Idag medfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, 

däremot inte kulturprojekt. Den delregionala förstudien framhåller vikten att inrätta en 

finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka andelen externa projektmedel till 

kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria 

kulturlivet. Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa projektmedel inom 

kultur i regionen. Extern finansiering i fråga om projektstöd är en högt efterfrågad resurs 

inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som de med andra inriktningar. 

 

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tog vid sitt sammanträde 2022-

04-29 del av förstudierapporten gällande finansieringslots kultur och beslutade att be 

kommunerna att ta beslut om huruvida en gemensam finansieringslotsfunktion för kultur 

ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att medfinansiera regionens bidrag 

om totalt 500 tkr. Medlemskommunernas beslut ska meddelas Boråsregionen senast 2022-08-

26. 

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 

2021 från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Kommunalförbundet ska med stöd av medlen bland annat 

säkra processledning och samordning för projekt- och finansieringsutveckling vars 

huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som 

leder till regional utveckling med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. En 

arbetsgrupp från Sjuhärads kommuner har arbetat med frågan om uppdragets möjliga 
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inriktning genom en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport som 

bifogas i handlingarna. En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr 

från regionens kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande 

belopp enligt överenskommelsen. Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en 

finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka andelen externa projektmedel till 

kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria 

kulturlivet. Förvaltningen är positiv till att funktionen inrättas i Sjuhäradssamarbetet. Det är 

av avgörande vikt att olika individer och grupper kopplas samman för att gemensamt 

ansöka om extern finansiering. Enligt den finansieringsmodell som diskuterats i 

samverkansarbetet kommer Tranemo kommuns del av finansieringen hamna på cirka 40 tkr 

per år. Förvaltningen ser detta som en viktig investering i Tranemo kommuns kulturliv som 

förväntas generera positiva effekter för kommunens attraktivitet.  

Avsikten inom funktionen är att samverka med närliggande områden såsom kulturella 

kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur 

och hälsa samt att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några. Västra 

Götalandsregionen har påtalat de utökade möjligheter som finns att söka medel för 

utvecklingsprojekt inom kulturen som en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU 

finns en markant utökad budget i programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel 

är stort men det behövs en funktion i Sjuhärad som synliggör och förmedlar informationen 

samt vägleder aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering. 

Barnkonventionen  
Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella och regionala 

kulturpolitiken. Kultur i Tranemo kommuns uppdrag är att ge fler barn och unga en 

möjlighet att ta del av konst och kultur, vara delaktiga i skapandet och att också ge dem en 

möjlighet att påverka konsten och kulturen. Förvaltningen ser bara positiva effekter av att 

inrätta en finansieringslots.  

Ekonomisk påverkan 
Pengarna (ca 40 tkr) tas inom ordinarie driftsbudget och beaktas i kommande 

budgetprocesser.  

Beslutsunderlag 

AU §124, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-08-01 

Boråsregionen rapport Finansieringslots kultur 

Protokollsutdrag § 29 220429 Finansieringslots kultur 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 

Tranemo kommuns samtliga sektioner 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund info@borasregionen.se 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 211 Detaljplan, Radhusvägen, Dalstorp 1:132 och 1:133 KS/2016:311 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tecknar markanvisningsavtal mellan Tranemobostäder och Tranemo kommun 

gällande flerbostäder för Dalstorp 1:133. 
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 

Tranemobostäder har sedan 2016 ansökt om planbesked och 2020 skrivit planavtal med syfte 

att så småningom upprätta flerbostäder om upp till fem våningar på Dalstorp 1:133. För att 

gå vidare med detaljplanen behövs ett markanvisningsavtal mellan Tranemo kommun och 

Tranemobostäder. Området för avtalet ligger på Tranemo kommuns mark, bredvid 

Tranemobostäders egna mark Dalstorp 1:132, naturnära intill Dalstorpasjön.  

Tranemobostäder har tidigare tagit fram skisser med hjälp av konsult BSV. Se bilaga där 

markanvisningen avser huskroppen längst till vänster. Markanvisningsavtal är en 

avsiktsförklaring mellan parterna där Tranemobostäder får ensamrätt om att planera för 

flerbostäder på Dalstorp 1:133. Det står bolaget fritt att välja upplåtelseform. 

Genom markanvisningsavtalet får Tranemobostäder möjligheten att i lugn och ro planera för 

flerbostäder samtidigt som detaljplanen tas fram genom hjälp från planenheten i Gislaved.  

Önskemålet om bostäder går i linje med kommunens översiktsplan och kommunens 

tillväxtmål. Förvaltningen ser positivt på förslaget om nyproduktion och föreslår att teckna 

markanvisningsavtal mellan Tranemobostäder och Tranemo kommun. 

Barnkonventionen  

Tranemo kommun har i markanvisningsavtalet bland annat ställt krav på 

tillgänglighetsanpassning för området. I samband med nyproduktion förbättras 

möjligheterna för sport och fritidsintressen för barn. 

Ekonomisk påverkan 

För att ingå markanvisningsavtalet betalar Tranemobostäder 50 000kr till Tranemo kommun. 

Väljer parterna att bryta avtalet går delar av insatsen tillbaka till bolaget. Tranemobostäder 

står för kostnaden av detaljplanen vilket möjliggör mark för bostadsändamål. Denna mark 

får i samband med detaljplaneringen en direkt värdeökning som gynnar Tranemo kommun. 

Beslutsunderlag 

AU §126, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-07-07 

Bilaga skiss Dalstorp 1:133 

Avtal 
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Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Planenheten i Gislaved 

Tranemobostäder 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 212 Regler för snöröjning KS/2022:270 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Antar reviderade regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning. 
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 har ett behov av att uppdatera och förtydliga vilka startkriterier och 

prioriteringar som ska gälla för vinterväghållning i Tranemo kommun. 

Ärendet 

Nuvarande startkriterier är praktiskt svåra att följa och skapar onödiga transporter för 

snöröjningsfordonen. Det saknas också tydliga prioriteringsordningar för hur gång- och 

cykelvägarna ska snöröjas. 

Förvaltningen ser också möjligheten att i och med reviderade startkriterier och 

prioriteringsordningar effektivisera snöröjningen men samtidigt bibehålla en god 

framkomlighet för gångare och cyklister.  

Barnkonventionen  

De reviderade startkriterierna och prioriteringarna har en positiv påverkan på barnens 

möjlighet att gå eller cykla vintertid. 

Ekonomisk påverkan 

Kostnaderna för vinterväghållning hanteras i årsbudgetprocessen. Vinterväghållning har en 

ekonomisk påverkan som är svår att förutse men de reviderade startkriterierna skapar 

förutsättningar för en god kostnadseffektivitet. 

Beslutsunderlag 

AU §117, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-07-07  

KS beslut om startkriterier för vinterväghållning KS/2012:903 

Reviderade regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Författningssamlingen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 213 Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 

KS/2022:165 

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 

Kommunen har ingen rådighet över aktuell väg utan det är Trafikverket som är ansvarig 

väghållare. 

Ärendet 

Tim Hagberg har 2022-03-26 lämnat ett medborgarförslag om att uppföra ett farthinder på 

vägen som passerar förslagsställarens hus i Länghem. 

Förslagsställaren anser att få förare håller den skyltade hastigheten som är 50 km/h. Aktuell 

vägsträcka är Trafikverket väghållare för. 

Då kommunen inte har någon rådighet över aktuell väg, väg 1680, har förvaltningen skickat 

förslaget vidare till Trafikverket för yttrande. Trafikverkets svar var att man önskar att 

förslagsställaren kontaktar Trafikverket direkt. 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-08-08 för att ge förslagsställaren 

tillfälle att utveckla sitt förslag samt meddela att det är Trafikverket som förslaget ska ställas 

till. Förvaltningen har också 2022-08-08 mailat Trafikverkets svar till förslagställaren. 

Barnkonventionen  

När det handlar om trafik och höga hastigheter berörs alltid barn.  

Jämställd- och jämlikhet  

Ingen påverkan. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §119, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelsen 2022-08-08 

Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 2022-03-26 

Trafikverkets yttrande om medborgarförslaget 2022-08-08 
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Beslutet skickas till 

Tim Hagberg 

Samhällssektionen 

Stratsys 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 214 Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och 

totalentreprenad KS/2022:143 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och traditionell 

entreprenad 

• Upphäver Regler för investeringsprojekt beslutad av kommunstyrelsen 2021-04-26 § 

79 (KS/2021:199) 
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 början av 2021 arbetade förvaltningen fram regler för kommunens investeringsprojekt 

eftersom det fanns ett behov av att skapa större kontroll, mer transparens och bättre insyn i 

kommunens större investeringsprojekt. För att nå detta tog förvaltningen fram ett regelverk 

med syfte att ge ett stöd i arbetet med projekt genom att skapa en tydlig struktur och 

möjlighet till god insyn och kontroll. Detta sker genom en väl definierad organisation, väl 

dokumenterat arbete och regelbundna avstämningar och redovisningar till beställaren och 

till kommunstyrelsen. 

Nu när dessa regler har börjat tillämpas har det blivit tydligt att avstämningarna som ska 

göras vid kontrollpunkterna, de så kallade grindarna, inte kan tillämpas i föreskriven 

ordning när investeringsprojektet genomförs genom en partneringentreprenad. 

Förvaltningen har därför arbetat in ett nytt avsnitt i regelverket om grindrapportering vid 

partneringentreprenad. 

Vidare har det framkommit att en grind saknas som gäller kontroll och godkännande av att 

alla grindar finns dokumenterade och beslutade. En sådan grind föreslås nu som näst sista 

grind vid båda entreprenadformerna, G 12. Förutom detta har även en korrigering av 

grindnumreringen gjorts så att 9A nu blir 9 och 9B blir 10. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar dessa omarbetade Regler för 

investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad samt upphäver de riktlinjer 

som antogs 2021-04-26, § 79 

Barnkonventionen  

Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

En bättre insyn och större kontroll av kommunens investeringsbudget. 
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Beslutsunderlag 

AU §120, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-03-24 

Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad 

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 79 

Regler för investeringsprojekt (KS/2021:199) 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 215 Regler för lokalförsörjning KS/2022:302 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar Regler för lokalförsörjning 
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 ser ett behov av att skapa en långsiktighet när det gäller kommunens 

lokalförsörjning. Reglerna syftar till att säkerställa lokalförsörjningsprocessen inom Tranemo 

kommun samt att skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer.  

Ärendet 

För att uppnå en långsiktigt hållbar plan för lokalförsörjning har förvaltningen tagit fram ett 

regelverk. Målet är att skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer, samt 

säkerställa behovet för kommunens verksamheter gällande ändamålsenliga lokaler. 

Reglerna ska också samverka med ordinarie budgetprocess och investeringsprocess, samt 

reglerna för internhyra.  

Reglerna för lokalförsörjning omfattar inte budgetering, utan syftar till att tydliggöra 

verksamheternas lokalbehov på lång och kort sikt. 

Lokalförsörjningsprocessen ska resultera i en årligen reviderad och politiskt beslutad 

lokalförsörjningsplan. 

I arbetet med att ta fram regler för Tranemo kommuns lokalförsörjning har vi tagit hjälp av 

flera andra kommuner, primärt Borås och Varberg. 

Barnkonventionen  

Reglerna syftar till att vara behjälpliga i att försörja kommunens verksamheter med 

ändamålsenliga lokaler, exempelvis skolor och förskolor, fritidsgårdar med mera. Detta är 

något som är positivt ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Reglerna i sig har ingen direkt ekonomisk påverkan, dock kan de medverka till att skapa 

processer där skattemedel används så effektivt som möjligt när det gäller kommunens 

lokalförsörjning. 

Beslutsunderlag 

AU §122, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse om Regler för lokalförsörjning 

Regler för lokalförsörjning 
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Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Servicesektionen 

Lärandesektionen 

Omsorgssektionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Regler för lokalförsörjning 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 216 Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2023–2024 -Boråsregionen KS/2022:304 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar förslaget till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 

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. 

Beslutsmotivering 

Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa ger en grund för att utveckla 

gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 

samverkan. Målen i nuvarande handlingsplan är fortsatt aktuella. Processen med att ta fram 

en ny länsgemensam plan bör följa processen med att ta fram en ny nationell plan. Utifrån 

ovanstående och rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund görs 

bedömningen att anta förslaget till förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2023 - 2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022 är en del i att stärka kommuner och 

regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den 

psykiska ohälsan både hos barn och vuxna. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny nationell handlingsplan som beräknas börja gälla 

2025. Mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan bedöms fortsatt vara 

aktuella. Utifrån det och vikten av att synkronisera arbetet med framtagandet av den 

nationella planen rekommenderas kommuner att ta beslut om att förlänga den 

länsgemensamma handlingsplanen 2023 - 2024. Omsorgssektionen bedömer att kommunen 

ska anta förslaget om förlängning.  

Ärendet 

10 juni inkom Boråsregionen med en rekommendation till Tranemo kommun om att ta beslut 

om att förlänga handlingsplanen för psykisk hälsa 2023 - 2024.  

 

Sedan 2018 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa framtagen i samverkan av 

Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för 

vårdsamverkan. Syftet med handlingsplanen är att med handlingsplanens mål, aktiviteter 

och indikatorer för uppföljning sätta ljus på frågor där viljan finns att bli bättre i hela Västra 

Götaland. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma insatser med 

tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. 
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Regeringen har pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga att fokusera på utifrån 

befolkningens behov och för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa samt erbjuda 

effektiva insatser. Dessa fokusområden har legat till grund för arbetet med framtagandet av 

den länsgemensamma handlingsplanens mål. I handlingsplanen är fokusområden och mål 

uppdelade på barn och vuxna och målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 

varje fokusområde. 

 
Fokusområden: 

Förbyggande och främjande arbete  

Tillgängliga tidiga insatser  

Enskildas delaktighet och rättigheter  

Utsatta grupper  

Ledning, styrning och organisation 

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram 

underlag för en ny nationell strategi och nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Denna 

beräknas börja gälla från och med 2025. Styrgrupp psykisk hälsa anser att det är viktigt att vi 

synkroniserar arbetet och den länsgemensamma handlingsplanen med den nationella 

processen. Styrgrupp psykisk hälsa bedömer också att mål och indikatorer i befintlig 

länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. 

Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget till förlängning av 

länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024. Det politiska samrådsorganet 

ställde sig bakom 28 april. Den 10 maj 2022 beslutade VästKoms styrelse att ställa sig bakom 

förslaget. Direktionen på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom en 

förlängning och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. 

Omsorgssektionen gör bedömningen att Tranemo kommun bör anta förslaget att förlänga 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024. Bedömningen bygger på att handlingsplanens 

mål fortfarande är aktuella och att arbetet med den nya planen då följer processen med att ta 

fram en ny nationell handlingsplan.  

Barnkonventionen  

Att stärka en mer följsam samverkan med gemensamma övergripande mål är positivt ur ett 

barnrättsperspektiv. De fokusområden och mål gällande barn som tas upp i handlingsplanen 

stöds av flera olika artiklar i barnkonventionen. Några ex på artiklar: 

3 Barnets bästa – vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska i första hand barnets bästa 

beaktas.  

6 Rätt till liv och utveckling – barnet ska erbjudas bästa möjliga förhållanden för att kunna 

utvecklas.  

12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd – alla barn som kan bilda en åsikt har rätt att fritt 

utrycka sin åsikt i frågor som rör barnet, när det gäller ex. utbildning och sjukvård. 

18 Uppfostran och utveckling – staten ska ge föräldrar stöd när de fullgör sitt ansvar.  
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Ekonomisk påverkan 

Eventuella uppkomna kostnader tas inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

OU §79, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-06-20 

Brev Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024 – Boråsregionen 

Protokollsutdrag § 46 220603 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024 -

Boråsregionen 

Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 -Boråsregionen 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  

Boråsregionen: info@borasregionen.se 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Tjänsteskrivelse 2022-06-20 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status 

Avslutat  
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§ 217 Rekommendation gällande Inriktningsdokument 

ungdomsmottagningarna i Västra Götaland, Boråsregionen 

KS/2022:311 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar förslaget till förlängning av befintligt inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningarna i Västra Götaland till dess ett nytt samverkansavtal är 

framtaget, dock som längst till och med 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. 

Beslutsmotivering 

Ungdomsmottagningen ska vara en lättillgänglig verksamhet vilket ger stora möjligheter till 

tidiga insatser för kommunens unga. Det i sin tur kan medföra positiva effekter när det 

kommer till våra ungas hälsa, levnadsvillkor och deras förutsättningar att forma sina egna 

liv. Utifrån detta och rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

bedöms det mest fördelaktiga vara att anta förslaget till förlängning av befintligt 

inriktningsdokument.  

Sammanfattning av ärendet 

I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för länets 

ungdomsmottagningar som ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser. 

Befintligt dokument gäller 2018 – 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer inte att hinna antas 

innan befintligt går ut vilket medför att för att inte få något glapp behöver nuvarande 

inriktningsdokument förlängas. 

Ärendet 

Den 14 juni inkom rekommendation gällande inriktningsdokument ungdomsmottagningar i 

Västra Götaland från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund till Tranemo kommun.   

I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för länets 

ungdomsmottagningar som ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser. 

Befintligt dokument gäller 2018 – 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer inte att hinna antas 

innan befintligt går ut vilket medför att för att inte få något glapp behöver nuvarande 

inriktningsdokument förlängas. 
Inriktningen för ungdomsmottagningen är i korthet att det ska vara en lågtröskelverksamhet. Det 

innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor. 

Ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten 

ger stora möjligheter till tidiga insatser. 

 

Övergripande mål med verksamheten är att:  
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- Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och 

vuxenliv.  

- Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där 

ungdomars behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus  

- Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.  

- Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och 

behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk 

helhetssyn ska prägla verksamheten.  

- Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras  

- Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas. 
 

Inriktningen tar även upp värdegrund, inriktning, verksamhetens innehåll, resursnivå 

samverkan, huvudmannaskap och samverkansavtal, avgifter, ledningsansvar, 

dokumentation, uppföljning och utvecklingsarbete.  
 

VästKoms styrelse beslutade 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget. Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund beslutade 3 juni att de ställer sig bakom en förlängning och 

rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  

Ungdomsmottagningen är en lättillgänglig verksamhet där det finns möjlighet till tidiga 

insatser utifrån ungas behov. I gemensamt inriktningsdokument är verksamheten väl 

beskriven. Omsorgssektionen bedömer att Tranemo kommun ska anta förslaget till 

förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra 

Götaland.  

Barnkonventionen  

Att anta förlängningen av inriktningsdokumentet bedöms vara positivt för unga ur ett 

barnrättsperspektiv. Verksamheten är förenlig med och stödjer bl.a. följande artiklar: 

2 Icke-diskriminering – alla barn har lika värde och inget barn får diskrimineras. 

3 Barnets bästa – vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första hand barnets bästa beaktas. 

6 Rätt till liv och utveckling – barnet ska erbjudas bästa möjliga förhållanden för att kunna 

utvecklas bl.a. fysiskt, psykiskt och socialt. 

12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd - alla barn har rätt att fritt uttrycka sin åsikt i alla frågor 

som rör barnet i bl.a. sjukvårdsfrågor.  

24 Hälsa och sjukvård – barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 

sjukvård och rehabilitering. 

Ekonomisk påverkan 

Eventuella uppkomna kostnader tas inom befintlig budget. 
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Beslutsunderlag 

OU §80, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-06-16 

Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland, Boråsregionen 

Protokollsutdrag § 47 220603 Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra 

Götaland, Boråsregionen  

Inriktningsdokument UMO 2018-2022, Boråsregionen 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  

Boråsregionen: info@borasregionen.se 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Tjänsteskrivelse 2022-06-16 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 218 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun KS/2021:84 

Kommunstyrelsens beslut 

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

studiedagar för läsåret 2022/2023 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads 

kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. Beslut om läsårstider fattades i 

Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 68 och beslut om justering fattades i Kommunstyrelsen 2022-

03-28 § 75. Med anledning av Nationella prov för gymnasiet den 17 maj som var en beslutad 

planerings- och lovdag behöver beslutet fattas på nytt. I det nya förslaget är det den 21 april 

som blir en planerings- och studiedag istället för 17 maj. 

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 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

LU §42, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 68 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-28, § 75 

Läsårstider, lov- och studiedagar för läsåret 2022/2023 Justerad NP  

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 219 Riktlinjer för internkontroll 2022 KS/2022:241 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner reviderade riktlinjer för internkontroll.  

• Upphäver policy för internkontroll.  
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 

Riktlinjer för internkontroll ska fungera som en vägledning samt ett stöd för såväl politiker 

som tjänstepersoner i dess arbete med den interna kontrollen. 

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och att säkerställa att 

kommunstyrelsen, förvaltningen och bolagen upprätthåller en tillfredställande 

internkontroll. Syftet är också att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, 

att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt 

utveckla verksamheten. 

Revidering 

Nuvarande riktlinjer för internkontroll löper ut under år 2022. Förvaltningen har genomfört 

en översyn av riktlinjerna i enlighet med ”riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument”. 

Tre avsnitt är tillagda i de uppdaterade riktlinjerna, dessa är avsnitt 3.3 VD på bolag, 4.1 intern 

kontrollplan och avsnitt 4.2 uppföljningsrapport. Dessa är markerade med gult. I övrigt är 

enbart små redaktionella ändringar genomförda jämfört med tidigare riktlinjer.  

I samband med översyn av riktlinjerna har även en översyn av Tranemo kommuns policy för 

internkontroll genomförts. Förvaltningen bedömer efter översynen att policyn inte fyller 

någon funktion som inte upptas i riktlinjerna. Förvaltningen föreslår därför att policyn för 

internkontroll upphävs.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §111, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-05-05. 

Riktlinjer för internkontroll.  

Policy för internkontroll (KS/2017:561).  
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Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben 

Författningssamlingen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 

 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a3

c3
84

4e
-0

c0
4-

46
0f

-a
18

2-
78

b6
8b

7a
84

87



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-09-26 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 29 

 

§ 220 Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT 

KS/2022:332 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 

under förutsättning att kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun fattar 

motsvarande beslut. 

• Godkänner Samverkansavtal IT och kan därmed undertecknas av behörig 

firmatecknare. 

• Avveckla Samverkansnämnd IT i samband med att innevarande mandatperiod löper 

ut 2022-12-31. 
 

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 

På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 

IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 

När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 

avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 

avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo Kommun) har en väl 

etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras 

genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie 

verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i 

kommunen. 

Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 

avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 

Ärendet 

På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 

IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När 

Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 

avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 

avtalssamverkan. 

Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk 

drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd. 

Syftet med utredningen 

Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för uppdraget genom 

att belysa olika perspektiv. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a3

c3
84

4e
-0

c0
4-

46
0f

-a
18

2-
78

b6
8b

7a
84

87



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-09-26 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 30 

 

Sammanfattning av utredningen 

Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt som en 

ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT reglemente regleras 

nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I samverkansavtalet står bland 

annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad utförarnämnd vars uppgift är att följa det 

ramuppdrag som respektive kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.” 

På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under novembermötet 

bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året genomförs olika föredragningar kring 

IT-relaterade frågor på nämndens begäran.  

Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till samverkansnämnden. 

Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag delegerade till sig. 

Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv: 

• Politik 

• Verksamhetsnytta 

• IT-samverkan 

• Juridik 

• Ekonomi 

Inget av perspektiven möter hinder för att övergå från nämndssamverkan till 

avtalssamverkan. 

Utredningens slutsats/rekommendation 

Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 

med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 

tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på 

samma sätt som andra stödfunktioner i kommunen.  

Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som 

avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade. 

Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 

avtalssamverkan. 

Barnkonventionen  

Avtalsformen för IT-samverkan har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  

Ekonomisk påverkan 

Att övergå från en nämndssamverkan till en avtalssamverkan har ingen ekonomisk 

påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §112, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-06-22 

Avtal IT-samverkan 
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Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan 

Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ulricehamns kommun 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 221 Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

KS/2022:364 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner förvaltningens svar på granskningsrapporten 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 

verkställigheten av KFs beslut. Granskningen omfattar kommunfullmäktiges beslut under 

2018 - 2019. Granskningen omfattar vidare motioner och medborgarförslag. 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med 

ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 

Vid revisorernas överlämnande av revisionsrapporten till nämnden för yttrande ställdes 

följande frågeställning: Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 

genomföra? 

Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- Utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt 

avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och återrapportering.  

- Införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.  

- Inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende 

uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.  

- Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna effektiviseras.  

- Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret uppdrag 

saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären samt internt inom 

organisationen. Vidare uppstår ett förväntas för motionärens del.  

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:  

- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.  

- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och 

systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.  

Revisorerna bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt 

kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat 

ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade beslut. 

Kommunstyrelsen har, precis som revisorerna beskriver, infört och utvecklat en systematisk 

formell uppföljningsmodell för uppdrag, motioner och medborgarförslag. Modellen har 

nyligen utvecklats så att det blir tydligt att utlösa om uppdrag, motioner och 

medborgarförslag blir verkställda och den informationen kommer framöver löpande att 

delges kommunfullmäktige.   
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Förvaltningen föreslår att inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett 

kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut. 

Barnkonventionen  

Beslutet påverkar inte barn negativt utan säkerställer istället hanteringen av politiskt fattade 

beslut.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §113, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas granskningsrapport av verkställighet av KFs beslut, 

2022-08-09 

Slutlig Granskning verkställighet av KFs beslut Tranemo 

Missiv Gr verkställighet kfs beslut Tranemo 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Revisorerna 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 222 Ägardirektiv och ägaravtal för Kommunassurans samt 

information om egenandelsprogram KS/2022:366 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 

ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 

Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och ger i uppdrag att utsett 

ägarombud eller dennes ersättare vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 

november 2022 röstar för förslaget. 

• Godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans och ger i uppdrag åt utsett 

ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 

16 november 2022 röstar för förslaget. 

• Godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och ger i uppdrag till 

kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 

Tranemo kommuns räkning. 
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 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 

Egenandelsprogrammet innebär för Tranemo kommun nya möjligheter till effektivisering av 

riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. Justeringarna i 

aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv 

av begränsad omfattning. 

Ärendet 

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

delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 

ägarkommunernas sfär.  

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 

samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 

Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 

Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 

skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 

samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 

möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 

som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.  
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För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 

Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 

konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Tranemo kommun 

genom Egenandelsprogram i Kommunassurans samt för den som önskar djupare förståelse hela 

skrivelsen.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt 

ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 

2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter 

den extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt 

aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 

att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

Förslaget till beslut ovan innebär inte att Tranemo kommun tar ställning till om kommunen 

ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för kommunerna att 

delta. Beslutet om Tranemo kommuns deltagande och i så fall till vilken nivå kan fattas efter 

den extra bolagsstämman. 

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv eftersom förslaget inte innehåller 

några försämringar som skulle kunna påverka barn.   

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i dagsläget, men deltagandet i 

egenandelsprogrammet kan komma att medföra långsiktiga kostnadsminskningar för 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

AU §114, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse 2022-08-04 

Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 

version med markering av ändringar samt med kommentarer 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Ekonomifunktionen  
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Ägarombud för Kommunassurans 

Firmatecknare för Tranemo kommun 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 223 Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation årsredovisning 

2021 KS/2022:296 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 

samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 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. 

Ärendet 

Föreligger årsredovisning för 2021 inklusive revisionsberättelse för Stiftelsen Frans Amandus 

Nordqvists donation. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §116, 2022-08-25 

Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 

2022-06-07 

Årsredovisning F A Nordqvists donation 2021 inkl. revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 224 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet (V) KS/2021:572 

Kommunstyrelsens beslut 

• Utser Erica Grönesjö (V) till ny ersättare i budgetutskottet. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

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 §178, 2022-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erica Grönesjö (V) ger förslaget att utse Erica Grönesjö (V) till ny ersättare i budgetutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Grönesjös (V) förslag. 

Förslaget bifalles. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Hemsidan 

HR-funktionen 

Status 

Pågående 
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§ 225 Initiativärende - Matpriser KS/2022:431 

Kommunstyrelsens beslut 

• Initiativärendet antas. 
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 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) och ordförande Driton Bilalli (S) har inkommit med ett 

initiativärende som lyder; 

 
Inflationen når nya toppnoteringar vid varje ny mätning. Bland annat har livsmedelspriserna 

ökat kraftigt under året.  

Det får kraftigt oönskade konsekvenser för kommunens måltidsverksamhet. Stora 

omställningar i matsedlar har fått göras för att ställa om till billigare råvaror. Men det får 

också konsekvenser i form av att det är svårt att uppfylla önskvärd kvalitet och följsamheten 

mot klimatmålen försämras.  

 

Om vi inte kan servera god mat till skol- och förskolebarn äter de inte, och studieresultaten 

försämras. Inom vård och omsorg riskerar brukarnas hälsa försämras om inte vi kan erbjuda 

god och smaklig mat.  

 

Samtidigt visar prognoserna på en god följsamhet mot budget på kostnadssidan och 

intäkterna blir klart högre än budgeterat. Då finns det utrymme att göra en extra 

budgettilldelning till kostverksamheten så att man servera godare och smakfullare mat 

resten av året, och om möjligt fylla upp lagren av torrvaror och konserver.  

 

Vi föreslår därför att Samhällssektionen och kostenheten får ianspråkta ytterligare 1 000 000 

kr under 2022, och att den ökade kostnaden finansieras inom ramen för prognosticerat 

överskott hos sektionerna i 2022 års budget. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende matpriser 

Föredragning och debatt 

Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar förslaget och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsens på förslaget. Förslaget bifalles. 
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Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen 

Status 

Avslutat 
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§ 226 Information från förvaltningen KS/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner 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 

Elever besöker företag 

Framtidsbussen kommer att köra alla åttor till tre företag den 26 oktober. Det är en testpilot 

där föreningen Tillväxt Tranemo ihop med skolan samverkat för att få ut fler elever i tidigare 

ålder så att de får möta företag i kommunen. I år blir det Nexans, Care of Sweden och 

Svedbergs som får besök av eleverna. 

Företag med bra tillväxtpotential kartläggs 

Kartläggning av revitaliserade företag sker i hela Boråsregionen i samarbete med Business 

region Borås/kommunalförbundet och Högskolan i Skövde. Det innebär att företag med bra 

tillväxtpotential ses över. Högskolan åker ut och möter upp företagen för att diskutera 

möjligheter och utmaningar. I Tranemo är det 10 företag som har kartlagts. Besöken kommer 

att ske under hösten 2022. 

Lotscafé 

Varje onsdag i september-oktober (till att börja med) har vi Lotscafé på Centralen mellan 

klockan 14.00 – 18.00. Först är det företagslots 14.00 – 16.00 och därefter är det föreningslots 

16.00 – 18.00 men självklart försöker vi svara på alla frågor som kommer. Detta görs för att 

förenkla och effektivisera dialogen mellan företag, föreningar och Tranemo kommun.  

Sommarfinalen och kulturplan för barn och unga 

Vi har samarbetat med Tranemo handel och service under sommarfinalen i Tranemo. 

Kulturverksamheten bidrog med två konserter med våra sommarmusikanter och med ”kulturkul”, 

extraarbetande ungdomar med uppdrag att prata kultur med barn och unga. Dessa ungdomar har 

arbetet med samma uppdrag under sommaren. En sammanställning av svaren ska ligga till grund för 

arbetet med en kulturplan för barn och unga. 

Pridevecka 1–8 oktober 2022 

På lördag, den 1 oktober, inleds Tranemo-Svenljunga Pride 2022. Det är den fjärde 

prideveckan som arrangeras i Tranemo kommun. Programmet görs i samarbete mellan RSFL 

Sjuhärad, idrottsföreningar, skolor, kulturföreningar, konstnärer, aktivister, civilsamhälle, 

studieförbundet Vuxenskolan, ABF Sjuhärad, Svenljunga och Tranemo kommun. Aktiviteter 

och arrangemang under veckan finns att hitta på länken Tranemo & Svenljunga Pride — 

Tranemo Kommun. 
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Vindkraftsplaner ”Ommaberget” 

Under sommar och höst har flertalet utredningar så som fågel-, naturmiljö- och kulturmiljöutredning 

(inklusive arkeologi) ägt rum. Några till utredningar inväntas av bolaget Zephyr som driver och äger 

projektet. Nästa steg är ett formellt samråd genom en utställning på biblioteket under hösten 2022. 

Planen är att samrådet äger rum för medborgare, föreningar, företag och berörda från vecka 38 där 

bolaget Zephyr ställer ut på biblioteket, med en PDF på bygdegården i Dalstorp samt genom 

information på kommunens hemsida. Under vecka 42 planerar bolaget Zephyr att vara på plats under 

två heldagar i kommunen. Samrådstiden ligger på sex veckor. Observera att veckorna i tidsplanen 

ovan än så länge är preliminära.   

Frisk luft i mätning 

En av kommunens prioriterade lokala miljömål är frisk luft. Kväveoxid och partiklar är 

några parametrar som vi är skyldiga som kommun att hålla reda på. Genom 

Luftvårdsförbundet för Västra Sverige, ”Luft i Väst”, genomförs mätning på en av våra mest 

trafikerade urbana vägrum i kommunen, Brogatan utanför Tranängskolan. Kväveoxider och 

partiklar kommer nämligen främst från förbränningsmotorer i fossildrivna fordon. 

Mätningen 2021 visade näst lägst medelvärde av ”Luft i Västs” 38 medlemskommuner. 

Ukraina 

Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår, 

precis som vid föregående kommunstyrelsesammanträde, till sex personer. Fyra av dessa har 

funnits i kommunen sedan tidigare. I dagsläget har vi inga indikationer på om eller när fler 

anvisade personer skulle kunna till vår kommun.  

Framtida samverkan IT 

I mitten av september skrevs en avsiktsförklaring gällande möjlig framtida samverkan med 

Marks kommun inom området IT och digitalisering. Under våren 2022 har parterna träffats 

och fört samtal om att ingå i samverkan kring verksamhetsområde IT och digitalisering. 

Tranemo kommun och Ulricehamns kommun har haft samverkan kring IT sedan 2010 i form 

av nämndssamverkan. 

I och med denna avsiktsförklaring åtar sig parterna att fortsatt utreda och arbeta för att få till 

stånd en gemensam IT- och digitaliseringssamverkan. Målet är att under hösten 2022 skapa 

en projektplan för genomförandet. Att slå samman IT och digitalisering är komplext och 

omfattande och kommer kräva politiska beslut, troligen omorganisation med facklig 

samverkan, förändring i budget och resursfördelning samt identifiera och integrera olika 

arbetssätt. I dagsläget är det svårt att säga när förändring och sammanslagning i en mer 

genomgripande omfattning kommer att kunna ske. Däremot förväntas projektplanen vara 

klar senast vecka 51 med ambitionen att kunna starta projektet 1 januari 2023. 

Upphandlingssamverkan Ulricehamn/Tranemo   

Sedan i våras har det pågått en diskussion på tjänstepersonsnivå mellan Ulricehamn och 

Tranemo om att utöka samarbetet och samverkan inom upphandlingsområdet. Efter en tids 
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dialoger mellan chefer och medarbetare är samtliga mycket positivt inställda till en 

avtalssamverkan, liknande den vi redan har mellan våra kommuner inom IT-området. Detta 

tror vi kommer stärka vår kompetens, vår robusthet och att vi med detta sätt att organisera 

oss kommer att göra bättre upphandlingar och korta ner den kö vi idag har på cirka ett år för 

en upphandling i Tranemo kommun.  

Process 

• Risk-och konsekvensanalys 2022-09-28  

• Samverkan fackliga parter SSG 2022-10-26  

• Beslut i KS 2022-11-28 

• Planerad start: 2023-01-01 

Kort om upplägget 

• Tranemo lägger in 2,5 tjänster och Ulricehamn 6,0 tjänster 

• Fysisk närvaro kommer finnas i båda kommunerna, men utgången är 

värdkommunen (som är Ulricehamn) 

Utköp av datorer upphör  

Försäljning av datorer till anställda har varit möjlig som ett löneavdrag i Tranemo och 

Ulricehamns kommuner sedan år 2020. Efter översyn och uppkomna frågor gällande 

möjligheten att även kunna köpa ut Ipads har frågan aktualiserats på nytt. Efter tidigare 

avstämningar med bland annat konkurrensverket och SKR har vi landat i slutsatsen att 

denna möjlighet ska upphöra från och med årsskiftet 2022/2023. Anledningen är att denna 

typ av åtagande är svårt att se som ett kommunalt uppdrag.  

Regional avfallsplan – resurs för det gemensamma arbetet på plats  

Sedan augusti har vi en gemensam regional resurs på plats på Borås regionen, hon heter 

Anna Strannegård och kommer att agera processledare för den regionala avfallsplanen. 

Anna har en spännande bakgrund som innefattar både avfallsfrågor, cirkularitet samt 

beteendeförändringar. Vi tror att hon kommer att bli till stor hjälp för kommunen i arbetet 

med att nå målen i avfallsplanen och de andra miljömål som har koppling till detta. 

Information i korthet  

• Mobila poliskontoret är tillbaka efter sommaruppehåll från och med den 21 

september. Från och med nu är det på plats mellan klockan 9–12 på onsdagar. 

Tidigare återfanns det på plats på tisdagar.  

• Förvaltningen tillsammans med Tranemo bostäder och Polisen planerar, i enlighet 

med medborgarlöftet, en trygghetseftermiddag i Solgårdsområdet i Tranemo för de 

senaste nyinflyttade hyresgästerna på Solgård. Kvällen avslutar med en 

grannsamverkan för området. 

• Under sommaren har vi i enlighet med aktivitetsplanen för vår tillväxt använt oss av 

digitala skyltar på olika platser i Borås. Under tre månader (juni till augusti) har det 

totala antalet visningar uppgått till 105 877 stycken. Till ärendet finns bilder på de 

skyltar vi använt oss av.  
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• Under perioden april-juni 2022 gör vi en positiv befolkningsförändring med 

motsvarande 52 personer.  

• Den nya musiksalen i anslutning till aulan på Tranängskolan invigs under denna 

veckan och den ombyggda Tranemosalen invigdes under föregående vecka. 

• Vi är stolta över att vi fått ihop ett så fint program för ”hösten på Centralen”. 

Programmet finns via länken men också i bifogad fil. 

www.tranemo.se/hostenpacentralen 

• Kommunpoetsprojektet är snart till ända. En publikation kommer göras i form av en 

bok som sammanfattar året. Sveriges radio vill dessutom nu göra ett långreportage 

om projektet.  

• Idag sker brukarråd på Tranängskolan 7–9. Huvudpunkten för rådet är införande av 

mobilfria skolan.  

• Ny förskoleverksamhet i Limmared återfinns från den 3 oktober efter att fristående 

aktören ”Fyrklövern” avslut sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-26 

Skylt 1 

Skylt 2 

Skylt 3 

Skylt 4 

Skylt 5 

Program – hösten på Centralen  

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Pågående 
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§ 227 Delegeringsbeslut KS/2019:340, 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 

Kommunstyrelsens har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 

tjänstepersoner delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 

delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut om uppsägning av tillköp linje 325 

AU §123, uppsägning av tillköp av linje 325 

Delegeringsbeslut BAB augusti 2022 

Delegeringsbeslut Personal aug 

Delegationsbeslut KS-UPH 2022-09-13 

Status 

Pågående 
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§ 228 Delgivningar KS/2022:12 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 

- E-post Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2023 - möjlighet till 

omfördelningar mellan länets kommuner 

- Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 

barn 2023 

- Bilaga 1 Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023 

- Bilaga 2 Migrationsverkets anvisningsmodell för ensamkommande barn 

Status 

Pågående 
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§ 229 Utskottsprotokoll KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll LU 2022-08-25 

- Protokoll OU 2022-08-25 signerat 

- Protokoll AU 2022-08-25 

- Protokoll BU 2022-09-01 signerat 

Status 

Pågående 
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§ 230 Övriga protokoll 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 protokoll; 

- Protokoll direktionen SÄRF 2022-09-02 

Status 

Pågående 
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§ 208 Tillväxt Tranemo  


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om pågående arbete inom Tillväxt Tranemo, arbetsgrupp 


Kompetensförsörjning. 


Information ges även om företagsbesök av elever i åk 8 från Tranängsskolan. 


Föredragning och debatt 


Styrelseledamot för Tillväxt Tranemo Stina Malmfeldt föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 209 Ansökan om utökat driftsbidrag för snötillverkning från 


Tranemo IF Skidklubb KS/2021:594 


Kommunstyrelsens beslut 


• Beviljar Tranemo IF skidklubb en tillfällig höjning av driftbidraget till totalt 200 000 


kr för elkostnaden för konstsnötillverkningen för säsongen november 2021 till 


februari 2022. Höjningen ryms inom de medel som finns avsatt för föreningsstödet 


2022. 


• Överskjutande del av elkostnaden för säsongen november 2021 till februari 2022 


faktureras föreningen enligt tidigare överenskommelse och beslut. 


• Bevilja begäran om höjning av huvudsäkring i befintlig anslutningspunkt, 


kommunen bekostar 150 000 kr och föreningen resterande kostnad. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Tranemo IF skidklubb ansöker om höjt driftbidrag med 100 000 kr för 


konstsnötillverkningen. Föreningen vill att kommunen indexreglerar bidraget samt att 


kommunen höjer upp huvudsäkringen. Föreningen har 2022-05-16 inkommit med 


kompletterande uppgifter om kostnaden för höjning av huvudsäkringen som enligt offert 


uppgår till 360 000 kr som en engångskostnad. Enligt föreningen så skulle detta effektivisera 


snötillverkningen och underlätta det stora ideella arbete som läggs ner på snötillverkningen. 


Föreningen är beredd at ta delar av kostnaden. Sedan 2015 finns ett politiskt beslut som 


innebär att föreningen får förbruka el för konstsnötillverkningen med 100 000 kr per säsong. 


Överstigande belopp skall faktureras föreningen när avstämning efter säsongen skett. Utöver 


100 000 kr för elen får föreningen ett driftbidrag på 50 000 kr för övrig drift. 


Tranemo IF skidklubb driver konstsnöanläggningen på Hagatorpet sedan 2014.   


Föreningen ser en höjning av driftsbidraget som en förutsättning för att de ska kunna ha 


ekonomi till att ständigt förbättra och utveckla anläggningen och kunna fortsätta hålla en 


hög kvalité på skidspåren, ordna skidlekplats och pulkabacke. Totalt är spåren öppna ca 100 


dagar under säsongen. Natursnöspåren har endast öppet några dagar om året. Således är 


tillverkning av snö en förutsättning för skidsport och skidåkning i vår kommun. Klubben har 


ett 40 tal barn och unga från 5 år och uppåt i regelbunden träning. Länghems IF har sin 


ungdomsträning en dag i veckan på anläggningen. Uppskattningsvis 800 elever från våra 


skolor ges möjlighet att prova på skidåkning på anläggningen gratis varje år. Anläggningen 


är ett stort besöksmål med ca 4 000 unika besökare från hela Södra Sverige och bidrar till 


kommunens attraktivitet. 
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Ekonomisk påverkan 


En tillfällig höjning av driftbidraget till totalt 200 000 kr för elkostnaden för 


konstsnötillverkningen för säsongen november 2021 till februari 2022 ryms inom de medel 


som finns avsatta för föreningsstödet 2022.  


Enligt den kostnadsberäkning som Vattenfall gjort skulle kostnaden för höjning av 


huvudsäkringen uppgå till 360 000 kr. Åtgärden behöver genomföras under 2022 om det 


skall kunna nyttjas skidsäsongen 2022 – 2023. Föreningen är beredd att ta delar av 


kostnaden, kommunen kan bekosta 150 000 kr inom de medel som finns avsatta för 


föreningsstödet 2022.  


En höjning av driftbidraget för elkostnaden med 100 000 kr kommer inte att rymmas inom 


Samhällssektionens budgeten för 2023. 


Barnkonventionen  


Enligt artikel 31 i FN:s barnkonvention har barn rätt till lek, vila och fritid. Genom att ge stöd 


till förening ger kommunen våra barn och unga möjlighet till en aktiv fritid genom skidsport 


samt att ca 800 elever från våra skolor ges möjlighet att prova på skidåkning på 


anläggningen kostnadsfritt varje år. 


Beslutsunderlag 


AU §110, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-05-31 


Ansökan om utökat driftsbidrag för snötillverkning från Tranemo IF Skidklubb 


TIF skidkl komplettering säkring 


KS beslut Driftbidrag konstsnötillverkning 2014 


Bidragsregler för särskilt driftbidrag 2021 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen som meddelar föreningen beslutet 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 210 Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Finansieringslots 


kultur KS/2022:258 


Kommunstyrelsens beslut 


• Inrättar en finansieringslotsfunktion för Kultur i Sjuhärad och delar på ansvaret att 


medfinansiera regionens bidrag om totalt 500 tusen kronor i enlighet med 


direktionen i Sjuhärads kommunalförbunds förslag. 
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 


En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021 


mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för 


perioden 2021–2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta 


regionala utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar 


utveckling i länets kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala 


utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020 2023 samt 


Klimat 2030. Idag medfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, 


däremot inte kulturprojekt. Den delregionala förstudien framhåller vikten att inrätta en 


finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka andelen externa projektmedel till 


kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria 


kulturlivet. Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa projektmedel inom 


kultur i regionen. Extern finansiering i fråga om projektstöd är en högt efterfrågad resurs 


inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som de med andra inriktningar. 


 


Ärendet 


Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tog vid sitt sammanträde 2022-


04-29 del av förstudierapporten gällande finansieringslots kultur och beslutade att be 


kommunerna att ta beslut om huruvida en gemensam finansieringslotsfunktion för kultur 


ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att medfinansiera regionens bidrag 


om totalt 500 tkr. Medlemskommunernas beslut ska meddelas Boråsregionen senast 2022-08-


26. 


Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 


2021 från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Kommunalförbundet ska med stöd av medlen bland annat 


säkra processledning och samordning för projekt- och finansieringsutveckling vars 


huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som 


leder till regional utveckling med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. En 


arbetsgrupp från Sjuhärads kommuner har arbetat med frågan om uppdragets möjliga 
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inriktning genom en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport som 


bifogas i handlingarna. En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr 


från regionens kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande 


belopp enligt överenskommelsen. Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en 


finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka andelen externa projektmedel till 


kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria 


kulturlivet. Förvaltningen är positiv till att funktionen inrättas i Sjuhäradssamarbetet. Det är 


av avgörande vikt att olika individer och grupper kopplas samman för att gemensamt 


ansöka om extern finansiering. Enligt den finansieringsmodell som diskuterats i 


samverkansarbetet kommer Tranemo kommuns del av finansieringen hamna på cirka 40 tkr 


per år. Förvaltningen ser detta som en viktig investering i Tranemo kommuns kulturliv som 


förväntas generera positiva effekter för kommunens attraktivitet.  


Avsikten inom funktionen är att samverka med närliggande områden såsom kulturella 


kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur 


och hälsa samt att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några. Västra 


Götalandsregionen har påtalat de utökade möjligheter som finns att söka medel för 


utvecklingsprojekt inom kulturen som en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU 


finns en markant utökad budget i programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel 


är stort men det behövs en funktion i Sjuhärad som synliggör och förmedlar informationen 


samt vägleder aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering. 


Barnkonventionen  
Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella och regionala 


kulturpolitiken. Kultur i Tranemo kommuns uppdrag är att ge fler barn och unga en 


möjlighet att ta del av konst och kultur, vara delaktiga i skapandet och att också ge dem en 


möjlighet att påverka konsten och kulturen. Förvaltningen ser bara positiva effekter av att 


inrätta en finansieringslots.  


Ekonomisk påverkan 
Pengarna (ca 40 tkr) tas inom ordinarie driftsbudget och beaktas i kommande 


budgetprocesser.  


Beslutsunderlag 


AU §124, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-08-01 


Boråsregionen rapport Finansieringslots kultur 


Protokollsutdrag § 29 220429 Finansieringslots kultur 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-09-26 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 9 


 


Beslutet skickas till 


Tranemo kommuns samtliga sektioner 


Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund info@borasregionen.se 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 211 Detaljplan, Radhusvägen, Dalstorp 1:132 och 1:133 KS/2016:311 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tecknar markanvisningsavtal mellan Tranemobostäder och Tranemo kommun 


gällande flerbostäder för Dalstorp 1:133. 
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 


Tranemobostäder har sedan 2016 ansökt om planbesked och 2020 skrivit planavtal med syfte 


att så småningom upprätta flerbostäder om upp till fem våningar på Dalstorp 1:133. För att 


gå vidare med detaljplanen behövs ett markanvisningsavtal mellan Tranemo kommun och 


Tranemobostäder. Området för avtalet ligger på Tranemo kommuns mark, bredvid 


Tranemobostäders egna mark Dalstorp 1:132, naturnära intill Dalstorpasjön.  


Tranemobostäder har tidigare tagit fram skisser med hjälp av konsult BSV. Se bilaga där 


markanvisningen avser huskroppen längst till vänster. Markanvisningsavtal är en 


avsiktsförklaring mellan parterna där Tranemobostäder får ensamrätt om att planera för 


flerbostäder på Dalstorp 1:133. Det står bolaget fritt att välja upplåtelseform. 


Genom markanvisningsavtalet får Tranemobostäder möjligheten att i lugn och ro planera för 


flerbostäder samtidigt som detaljplanen tas fram genom hjälp från planenheten i Gislaved.  


Önskemålet om bostäder går i linje med kommunens översiktsplan och kommunens 


tillväxtmål. Förvaltningen ser positivt på förslaget om nyproduktion och föreslår att teckna 


markanvisningsavtal mellan Tranemobostäder och Tranemo kommun. 


Barnkonventionen  


Tranemo kommun har i markanvisningsavtalet bland annat ställt krav på 


tillgänglighetsanpassning för området. I samband med nyproduktion förbättras 


möjligheterna för sport och fritidsintressen för barn. 


Ekonomisk påverkan 


För att ingå markanvisningsavtalet betalar Tranemobostäder 50 000kr till Tranemo kommun. 


Väljer parterna att bryta avtalet går delar av insatsen tillbaka till bolaget. Tranemobostäder 


står för kostnaden av detaljplanen vilket möjliggör mark för bostadsändamål. Denna mark 


får i samband med detaljplaneringen en direkt värdeökning som gynnar Tranemo kommun. 


Beslutsunderlag 


AU §126, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-07-07 


Bilaga skiss Dalstorp 1:133 


Avtal 
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Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Planenheten i Gislaved 


Tranemobostäder 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 212 Regler för snöröjning KS/2022:270 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 


• Antar reviderade regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning. 
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 har ett behov av att uppdatera och förtydliga vilka startkriterier och 


prioriteringar som ska gälla för vinterväghållning i Tranemo kommun. 


Ärendet 


Nuvarande startkriterier är praktiskt svåra att följa och skapar onödiga transporter för 


snöröjningsfordonen. Det saknas också tydliga prioriteringsordningar för hur gång- och 


cykelvägarna ska snöröjas. 


Förvaltningen ser också möjligheten att i och med reviderade startkriterier och 


prioriteringsordningar effektivisera snöröjningen men samtidigt bibehålla en god 


framkomlighet för gångare och cyklister.  


Barnkonventionen  


De reviderade startkriterierna och prioriteringarna har en positiv påverkan på barnens 


möjlighet att gå eller cykla vintertid. 


Ekonomisk påverkan 


Kostnaderna för vinterväghållning hanteras i årsbudgetprocessen. Vinterväghållning har en 


ekonomisk påverkan som är svår att förutse men de reviderade startkriterierna skapar 


förutsättningar för en god kostnadseffektivitet. 


Beslutsunderlag 


AU §117, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-07-07  


KS beslut om startkriterier för vinterväghållning KS/2012:903 


Reviderade regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Författningssamlingen 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 213 Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 


KS/2022:165 


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 


Kommunen har ingen rådighet över aktuell väg utan det är Trafikverket som är ansvarig 


väghållare. 


Ärendet 


Tim Hagberg har 2022-03-26 lämnat ett medborgarförslag om att uppföra ett farthinder på 


vägen som passerar förslagsställarens hus i Länghem. 


Förslagsställaren anser att få förare håller den skyltade hastigheten som är 50 km/h. Aktuell 


vägsträcka är Trafikverket väghållare för. 


Då kommunen inte har någon rådighet över aktuell väg, väg 1680, har förvaltningen skickat 


förslaget vidare till Trafikverket för yttrande. Trafikverkets svar var att man önskar att 


förslagsställaren kontaktar Trafikverket direkt. 


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022-08-08 för att ge förslagsställaren 


tillfälle att utveckla sitt förslag samt meddela att det är Trafikverket som förslaget ska ställas 


till. Förvaltningen har också 2022-08-08 mailat Trafikverkets svar till förslagställaren. 


Barnkonventionen  


När det handlar om trafik och höga hastigheter berörs alltid barn.  


Jämställd- och jämlikhet  


Ingen påverkan. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §119, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelsen 2022-08-08 


Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem 2022-03-26 


Trafikverkets yttrande om medborgarförslaget 2022-08-08 
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Beslutet skickas till 


Tim Hagberg 


Samhällssektionen 


Stratsys 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 214 Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och 


totalentreprenad KS/2022:143 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och traditionell 


entreprenad 


• Upphäver Regler för investeringsprojekt beslutad av kommunstyrelsen 2021-04-26 § 


79 (KS/2021:199) 
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 början av 2021 arbetade förvaltningen fram regler för kommunens investeringsprojekt 


eftersom det fanns ett behov av att skapa större kontroll, mer transparens och bättre insyn i 


kommunens större investeringsprojekt. För att nå detta tog förvaltningen fram ett regelverk 


med syfte att ge ett stöd i arbetet med projekt genom att skapa en tydlig struktur och 


möjlighet till god insyn och kontroll. Detta sker genom en väl definierad organisation, väl 


dokumenterat arbete och regelbundna avstämningar och redovisningar till beställaren och 


till kommunstyrelsen. 


Nu när dessa regler har börjat tillämpas har det blivit tydligt att avstämningarna som ska 


göras vid kontrollpunkterna, de så kallade grindarna, inte kan tillämpas i föreskriven 


ordning när investeringsprojektet genomförs genom en partneringentreprenad. 


Förvaltningen har därför arbetat in ett nytt avsnitt i regelverket om grindrapportering vid 


partneringentreprenad. 


Vidare har det framkommit att en grind saknas som gäller kontroll och godkännande av att 


alla grindar finns dokumenterade och beslutade. En sådan grind föreslås nu som näst sista 


grind vid båda entreprenadformerna, G 12. Förutom detta har även en korrigering av 


grindnumreringen gjorts så att 9A nu blir 9 och 9B blir 10. 


Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar dessa omarbetade Regler för 


investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad samt upphäver de riktlinjer 


som antogs 2021-04-26, § 79 


Barnkonventionen  


Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


En bättre insyn och större kontroll av kommunens investeringsbudget. 
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Beslutsunderlag 


AU §120, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-03-24 


Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad 


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 79 


Regler för investeringsprojekt (KS/2021:199) 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Regler för investeringsprojekt, partneringentreprenad och totalentreprenad 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 215 Regler för lokalförsörjning KS/2022:302 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar Regler för lokalförsörjning 
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 ser ett behov av att skapa en långsiktighet när det gäller kommunens 


lokalförsörjning. Reglerna syftar till att säkerställa lokalförsörjningsprocessen inom Tranemo 


kommun samt att skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer.  


Ärendet 


För att uppnå en långsiktigt hållbar plan för lokalförsörjning har förvaltningen tagit fram ett 


regelverk. Målet är att skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer, samt 


säkerställa behovet för kommunens verksamheter gällande ändamålsenliga lokaler. 


Reglerna ska också samverka med ordinarie budgetprocess och investeringsprocess, samt 


reglerna för internhyra.  


Reglerna för lokalförsörjning omfattar inte budgetering, utan syftar till att tydliggöra 


verksamheternas lokalbehov på lång och kort sikt. 


Lokalförsörjningsprocessen ska resultera i en årligen reviderad och politiskt beslutad 


lokalförsörjningsplan. 


I arbetet med att ta fram regler för Tranemo kommuns lokalförsörjning har vi tagit hjälp av 


flera andra kommuner, primärt Borås och Varberg. 


Barnkonventionen  


Reglerna syftar till att vara behjälpliga i att försörja kommunens verksamheter med 


ändamålsenliga lokaler, exempelvis skolor och förskolor, fritidsgårdar med mera. Detta är 


något som är positivt ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Reglerna i sig har ingen direkt ekonomisk påverkan, dock kan de medverka till att skapa 


processer där skattemedel används så effektivt som möjligt när det gäller kommunens 


lokalförsörjning. 


Beslutsunderlag 


AU §122, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse om Regler för lokalförsörjning 


Regler för lokalförsörjning 
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Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Servicesektionen 


Lärandesektionen 


Omsorgssektionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Regler för lokalförsörjning 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 216 Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 


Götaland 2023–2024 -Boråsregionen KS/2022:304 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar förslaget till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 


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. 


Beslutsmotivering 


Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa ger en grund för att utveckla 


gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 


samverkan. Målen i nuvarande handlingsplan är fortsatt aktuella. Processen med att ta fram 


en ny länsgemensam plan bör följa processen med att ta fram en ny nationell plan. Utifrån 


ovanstående och rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund görs 


bedömningen att anta förslaget till förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra 


Götaland 2023 - 2024. 


Sammanfattning av ärendet 


Gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022 är en del i att stärka kommuner och 


regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den 


psykiska ohälsan både hos barn och vuxna. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och 


Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny nationell handlingsplan som beräknas börja gälla 


2025. Mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan bedöms fortsatt vara 


aktuella. Utifrån det och vikten av att synkronisera arbetet med framtagandet av den 


nationella planen rekommenderas kommuner att ta beslut om att förlänga den 


länsgemensamma handlingsplanen 2023 - 2024. Omsorgssektionen bedömer att kommunen 


ska anta förslaget om förlängning.  


Ärendet 


10 juni inkom Boråsregionen med en rekommendation till Tranemo kommun om att ta beslut 


om att förlänga handlingsplanen för psykisk hälsa 2023 - 2024.  


 


Sedan 2018 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa framtagen i samverkan av 


Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 


Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för 


vårdsamverkan. Syftet med handlingsplanen är att med handlingsplanens mål, aktiviteter 


och indikatorer för uppföljning sätta ljus på frågor där viljan finns att bli bättre i hela Västra 


Götaland. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma insatser med 


tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. 
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Regeringen har pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga att fokusera på utifrån 


befolkningens behov och för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa samt erbjuda 


effektiva insatser. Dessa fokusområden har legat till grund för arbetet med framtagandet av 


den länsgemensamma handlingsplanens mål. I handlingsplanen är fokusområden och mål 


uppdelade på barn och vuxna och målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 


varje fokusområde. 


 
Fokusområden: 


Förbyggande och främjande arbete  


Tillgängliga tidiga insatser  


Enskildas delaktighet och rättigheter  


Utsatta grupper  


Ledning, styrning och organisation 


Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram 


underlag för en ny nationell strategi och nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Denna 


beräknas börja gälla från och med 2025. Styrgrupp psykisk hälsa anser att det är viktigt att vi 


synkroniserar arbetet och den länsgemensamma handlingsplanen med den nationella 


processen. Styrgrupp psykisk hälsa bedömer också att mål och indikatorer i befintlig 


länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. 


Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget till förlängning av 


länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024. Det politiska samrådsorganet 


ställde sig bakom 28 april. Den 10 maj 2022 beslutade VästKoms styrelse att ställa sig bakom 


förslaget. Direktionen på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom en 


förlängning och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. 


Omsorgssektionen gör bedömningen att Tranemo kommun bör anta förslaget att förlänga 


handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024. Bedömningen bygger på att handlingsplanens 


mål fortfarande är aktuella och att arbetet med den nya planen då följer processen med att ta 


fram en ny nationell handlingsplan.  


Barnkonventionen  


Att stärka en mer följsam samverkan med gemensamma övergripande mål är positivt ur ett 


barnrättsperspektiv. De fokusområden och mål gällande barn som tas upp i handlingsplanen 


stöds av flera olika artiklar i barnkonventionen. Några ex på artiklar: 


3 Barnets bästa – vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska i första hand barnets bästa 


beaktas.  


6 Rätt till liv och utveckling – barnet ska erbjudas bästa möjliga förhållanden för att kunna 


utvecklas.  


12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd – alla barn som kan bilda en åsikt har rätt att fritt 


utrycka sin åsikt i frågor som rör barnet, när det gäller ex. utbildning och sjukvård. 


18 Uppfostran och utveckling – staten ska ge föräldrar stöd när de fullgör sitt ansvar.  
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Ekonomisk påverkan 


Eventuella uppkomna kostnader tas inom befintlig budget. 


Beslutsunderlag 


OU §79, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-06-20 


Brev Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024 – Boråsregionen 


Protokollsutdrag § 46 220603 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024 -


Boråsregionen 


Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 -Boråsregionen 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ekonomifunktionen  


Boråsregionen: info@borasregionen.se 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Tjänsteskrivelse 2022-06-20 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status 


Avslutat  
  



mailto:info@borasregionen.se
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§ 217 Rekommendation gällande Inriktningsdokument 


ungdomsmottagningarna i Västra Götaland, Boråsregionen 


KS/2022:311 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar förslaget till förlängning av befintligt inriktningsdokument för 


ungdomsmottagningarna i Västra Götaland till dess ett nytt samverkansavtal är 


framtaget, dock som längst till och med 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. 


Beslutsmotivering 


Ungdomsmottagningen ska vara en lättillgänglig verksamhet vilket ger stora möjligheter till 


tidiga insatser för kommunens unga. Det i sin tur kan medföra positiva effekter när det 


kommer till våra ungas hälsa, levnadsvillkor och deras förutsättningar att forma sina egna 


liv. Utifrån detta och rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 


bedöms det mest fördelaktiga vara att anta förslaget till förlängning av befintligt 


inriktningsdokument.  


Sammanfattning av ärendet 


I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för länets 


ungdomsmottagningar som ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser. 


Befintligt dokument gäller 2018 – 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer inte att hinna antas 


innan befintligt går ut vilket medför att för att inte få något glapp behöver nuvarande 


inriktningsdokument förlängas. 


Ärendet 


Den 14 juni inkom rekommendation gällande inriktningsdokument ungdomsmottagningar i 


Västra Götaland från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund till Tranemo kommun.   


I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för länets 


ungdomsmottagningar som ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser. 


Befintligt dokument gäller 2018 – 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer inte att hinna antas 


innan befintligt går ut vilket medför att för att inte få något glapp behöver nuvarande 


inriktningsdokument förlängas. 
Inriktningen för ungdomsmottagningen är i korthet att det ska vara en lågtröskelverksamhet. Det 


innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor. 


Ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten 


ger stora möjligheter till tidiga insatser. 


 


Övergripande mål med verksamheten är att:  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-09-26 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 24 


 


- Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och 


vuxenliv.  


- Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där 


ungdomars behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus  


- Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.  


- Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och 


behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk 


helhetssyn ska prägla verksamheten.  


- Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras  


- Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas. 
 


Inriktningen tar även upp värdegrund, inriktning, verksamhetens innehåll, resursnivå 


samverkan, huvudmannaskap och samverkansavtal, avgifter, ledningsansvar, 


dokumentation, uppföljning och utvecklingsarbete.  
 


VästKoms styrelse beslutade 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget. Boråsregionen 


Sjuhärads kommunalförbund beslutade 3 juni att de ställer sig bakom en förlängning och 


rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  


Ungdomsmottagningen är en lättillgänglig verksamhet där det finns möjlighet till tidiga 


insatser utifrån ungas behov. I gemensamt inriktningsdokument är verksamheten väl 


beskriven. Omsorgssektionen bedömer att Tranemo kommun ska anta förslaget till 


förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra 


Götaland.  


Barnkonventionen  


Att anta förlängningen av inriktningsdokumentet bedöms vara positivt för unga ur ett 


barnrättsperspektiv. Verksamheten är förenlig med och stödjer bl.a. följande artiklar: 


2 Icke-diskriminering – alla barn har lika värde och inget barn får diskrimineras. 


3 Barnets bästa – vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första hand barnets bästa beaktas. 


6 Rätt till liv och utveckling – barnet ska erbjudas bästa möjliga förhållanden för att kunna 


utvecklas bl.a. fysiskt, psykiskt och socialt. 


12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd - alla barn har rätt att fritt uttrycka sin åsikt i alla frågor 


som rör barnet i bl.a. sjukvårdsfrågor.  


24 Hälsa och sjukvård – barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 


sjukvård och rehabilitering. 


Ekonomisk påverkan 


Eventuella uppkomna kostnader tas inom befintlig budget. 
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Beslutsunderlag 


OU §80, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-06-16 


Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland, Boråsregionen 


Protokollsutdrag § 47 220603 Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra 


Götaland, Boråsregionen  


Inriktningsdokument UMO 2018-2022, Boråsregionen 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Ekonomifunktionen  


Boråsregionen: info@borasregionen.se 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Tjänsteskrivelse 2022-06-16 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 218 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun KS/2021:84 


Kommunstyrelsens beslut 


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


studiedagar för läsåret 2022/2023 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads 


kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. Beslut om läsårstider fattades i 


Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 68 och beslut om justering fattades i Kommunstyrelsen 2022-


03-28 § 75. Med anledning av Nationella prov för gymnasiet den 17 maj som var en beslutad 


planerings- och lovdag behöver beslutet fattas på nytt. I det nya förslaget är det den 21 april 


som blir en planerings- och studiedag istället för 17 maj. 


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 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


LU §42, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-06-29 


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 68 


Kommunstyrelsens beslut 2022-03-28, § 75 


Läsårstider, lov- och studiedagar för läsåret 2022/2023 Justerad NP  


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 219 Riktlinjer för internkontroll 2022 KS/2022:241 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner reviderade riktlinjer för internkontroll.  


• Upphäver policy för internkontroll.  
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 


Riktlinjer för internkontroll ska fungera som en vägledning samt ett stöd för såväl politiker 


som tjänstepersoner i dess arbete med den interna kontrollen. 


Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och att säkerställa att 


kommunstyrelsen, förvaltningen och bolagen upprätthåller en tillfredställande 


internkontroll. Syftet är också att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, 


att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och styrkor samt att kontinuerligt 


utveckla verksamheten. 


Revidering 


Nuvarande riktlinjer för internkontroll löper ut under år 2022. Förvaltningen har genomfört 


en översyn av riktlinjerna i enlighet med ”riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument”. 


Tre avsnitt är tillagda i de uppdaterade riktlinjerna, dessa är avsnitt 3.3 VD på bolag, 4.1 intern 


kontrollplan och avsnitt 4.2 uppföljningsrapport. Dessa är markerade med gult. I övrigt är 


enbart små redaktionella ändringar genomförda jämfört med tidigare riktlinjer.  


I samband med översyn av riktlinjerna har även en översyn av Tranemo kommuns policy för 


internkontroll genomförts. Förvaltningen bedömer efter översynen att policyn inte fyller 


någon funktion som inte upptas i riktlinjerna. Förvaltningen föreslår därför att policyn för 


internkontroll upphävs.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §111, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-05-05. 


Riktlinjer för internkontroll.  


Policy för internkontroll (KS/2017:561).  
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Beslutet skickas till 


Kommunledningsstaben 


Författningssamlingen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 220 Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT 


KS/2022:332 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 


under förutsättning att kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun fattar 


motsvarande beslut. 


• Godkänner Samverkansavtal IT och kan därmed undertecknas av behörig 


firmatecknare. 


• Avveckla Samverkansnämnd IT i samband med att innevarande mandatperiod löper 


ut 2022-12-31. 
 


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 


På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 


IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 


När Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 


avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 


avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo Kommun) har en väl 


etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras 


genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie 


verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i 


kommunen. 


Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 


avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 


Ärendet 


På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 


IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När 


Samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 


avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 


avtalssamverkan. 


Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk 


drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd. 


Syftet med utredningen 


Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för uppdraget genom 


att belysa olika perspektiv. 
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Sammanfattning av utredningen 


Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt som en 


ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT reglemente regleras 


nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I samverkansavtalet står bland 


annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad utförarnämnd vars uppgift är att följa det 


ramuppdrag som respektive kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.” 


På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under novembermötet 


bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året genomförs olika föredragningar kring 


IT-relaterade frågor på nämndens begäran.  


Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till samverkansnämnden. 


Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag delegerade till sig. 


Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv: 


• Politik 


• Verksamhetsnytta 


• IT-samverkan 


• Juridik 


• Ekonomi 


Inget av perspektiven möter hinder för att övergå från nämndssamverkan till 


avtalssamverkan. 


Utredningens slutsats/rekommendation 


Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 


med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 


tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på 


samma sätt som andra stödfunktioner i kommunen.  


Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som 


avtalssamverkan vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade. 


Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 


avtalssamverkan. 


Barnkonventionen  


Avtalsformen för IT-samverkan har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.  


Ekonomisk påverkan 


Att övergå från en nämndssamverkan till en avtalssamverkan har ingen ekonomisk 


påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §112, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-06-22 


Avtal IT-samverkan 
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Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan 


Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19 


Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ulricehamns kommun 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 221 Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 


KS/2022:364 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner förvaltningens svar på granskningsrapporten 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 


verkställigheten av KFs beslut. Granskningen omfattar kommunfullmäktiges beslut under 


2018 - 2019. Granskningen omfattar vidare motioner och medborgarförslag. 


Syftet med granskningen är att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med 


ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 


Vid revisorernas överlämnande av revisionsrapporten till nämnden för yttrande ställdes 


följande frågeställning: Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 


genomföra? 


Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att: 


- Utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt 


avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning och återrapportering.  


- Införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.  


- Inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende 


uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.  


- Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna effektiviseras.  


- Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret uppdrag 


saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären samt internt inom 


organisationen. Vidare uppstår ett förväntas för motionärens del.  


I samband med faktaavstämningen har det framkommit:  


- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.  


- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och 


systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.  


Revisorerna bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt 


kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat 


ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade beslut. 


Kommunstyrelsen har, precis som revisorerna beskriver, infört och utvecklat en systematisk 


formell uppföljningsmodell för uppdrag, motioner och medborgarförslag. Modellen har 


nyligen utvecklats så att det blir tydligt att utlösa om uppdrag, motioner och 


medborgarförslag blir verkställda och den informationen kommer framöver löpande att 


delges kommunfullmäktige.   
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Förvaltningen föreslår att inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett 


kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut. 


Barnkonventionen  


Beslutet påverkar inte barn negativt utan säkerställer istället hanteringen av politiskt fattade 


beslut.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §113, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas granskningsrapport av verkställighet av KFs beslut, 


2022-08-09 


Slutlig Granskning verkställighet av KFs beslut Tranemo 


Missiv Gr verkställighet kfs beslut Tranemo 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Revisorerna 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 222 Ägardirektiv och ägaravtal för Kommunassurans samt 


information om egenandelsprogram KS/2022:366 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 


ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 


Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och ger i uppdrag att utsett 


ägarombud eller dennes ersättare vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 


november 2022 röstar för förslaget. 


• Godkänner nytt ägardirektiv till Kommunassurans och ger i uppdrag åt utsett 


ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 


16 november 2022 röstar för förslaget. 


• Godkänner nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och ger i uppdrag till 


kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 


Tranemo kommuns räkning. 
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 


Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 


Egenandelsprogrammet innebär för Tranemo kommun nya möjligheter till effektivisering av 


riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. Justeringarna i 


aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv 


av begränsad omfattning. 


Ärendet 


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


delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 


ägarkommunernas sfär.  


Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 


samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 


Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 


Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 


skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 


samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 


kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 


Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 


möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 


som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.  
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För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 


Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 


konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Tranemo kommun 


genom Egenandelsprogram i Kommunassurans samt för den som önskar djupare förståelse hela 


skrivelsen.  


Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 


Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt 


ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 


2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter 


den extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt 


aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 


att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 


Förslaget till beslut ovan innebär inte att Tranemo kommun tar ställning till om kommunen 


ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för kommunerna att 


delta. Beslutet om Tranemo kommuns deltagande och i så fall till vilken nivå kan fattas efter 


den extra bolagsstämman. 


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn ur ett barnrättsperspektiv eftersom förslaget inte innehåller 


några försämringar som skulle kunna påverka barn.   


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan i dagsläget, men deltagandet i 


egenandelsprogrammet kan komma att medföra långsiktiga kostnadsminskningar för 


kommunen.  


Beslutsunderlag 


AU §114, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse 2022-08-04 


Riskhantering i Tranemo kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans  


Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  


Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version 


med markering av ändringar samt med kommentarer  


Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 


Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 


version med markering av ändringar samt med kommentarer 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Ekonomifunktionen  
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Ägarombud för Kommunassurans 


Firmatecknare för Tranemo kommun 


Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 223 Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation årsredovisning 


2021 KS/2022:296 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 


samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 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. 


Ärendet 


Föreligger årsredovisning för 2021 inklusive revisionsberättelse för Stiftelsen Frans Amandus 


Nordqvists donation. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §116, 2022-08-25 


Tjänsteskrivelse om Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists donation 


2022-06-07 


Årsredovisning F A Nordqvists donation 2021 inkl. revisionsberättelse 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 224 Valärende - Val av ersättare till budgetutskottet (V) KS/2021:572 


Kommunstyrelsens beslut 


• Utser Erica Grönesjö (V) till ny ersättare i budgetutskottet. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


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 §178, 2022-06-20 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Erica Grönesjö (V) ger förslaget att utse Erica Grönesjö (V) till ny ersättare i budgetutskottet. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Grönesjös (V) förslag. 


Förslaget bifalles. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Hemsidan 


HR-funktionen 


Status 


Pågående 
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§ 225 Initiativärende - Matpriser KS/2022:431 


Kommunstyrelsens beslut 


• Initiativärendet antas. 
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 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) och ordförande Driton Bilalli (S) har inkommit med ett 


initiativärende som lyder; 


 
Inflationen når nya toppnoteringar vid varje ny mätning. Bland annat har livsmedelspriserna 


ökat kraftigt under året.  


Det får kraftigt oönskade konsekvenser för kommunens måltidsverksamhet. Stora 


omställningar i matsedlar har fått göras för att ställa om till billigare råvaror. Men det får 


också konsekvenser i form av att det är svårt att uppfylla önskvärd kvalitet och följsamheten 


mot klimatmålen försämras.  


 


Om vi inte kan servera god mat till skol- och förskolebarn äter de inte, och studieresultaten 


försämras. Inom vård och omsorg riskerar brukarnas hälsa försämras om inte vi kan erbjuda 


god och smaklig mat.  


 


Samtidigt visar prognoserna på en god följsamhet mot budget på kostnadssidan och 


intäkterna blir klart högre än budgeterat. Då finns det utrymme att göra en extra 


budgettilldelning till kostverksamheten så att man servera godare och smakfullare mat 


resten av året, och om möjligt fylla upp lagren av torrvaror och konserver.  


 


Vi föreslår därför att Samhällssektionen och kostenheten får ianspråkta ytterligare 1 000 000 


kr under 2022, och att den ökade kostnaden finansieras inom ramen för prognosticerat 


överskott hos sektionerna i 2022 års budget. 


Beslutsunderlag 


Initiativärende matpriser 


Föredragning och debatt 


Vice ordförande Lennart Haglund (C) föredrar förslaget och svarar på frågor. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsens på förslaget. Förslaget bifalles. 
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Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen 


Status 


Avslutat 
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§ 226 Information från förvaltningen KS/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner 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 


Elever besöker företag 


Framtidsbussen kommer att köra alla åttor till tre företag den 26 oktober. Det är en testpilot 


där föreningen Tillväxt Tranemo ihop med skolan samverkat för att få ut fler elever i tidigare 


ålder så att de får möta företag i kommunen. I år blir det Nexans, Care of Sweden och 


Svedbergs som får besök av eleverna. 


Företag med bra tillväxtpotential kartläggs 


Kartläggning av revitaliserade företag sker i hela Boråsregionen i samarbete med Business 


region Borås/kommunalförbundet och Högskolan i Skövde. Det innebär att företag med bra 


tillväxtpotential ses över. Högskolan åker ut och möter upp företagen för att diskutera 


möjligheter och utmaningar. I Tranemo är det 10 företag som har kartlagts. Besöken kommer 


att ske under hösten 2022. 


Lotscafé 


Varje onsdag i september-oktober (till att börja med) har vi Lotscafé på Centralen mellan 


klockan 14.00 – 18.00. Först är det företagslots 14.00 – 16.00 och därefter är det föreningslots 


16.00 – 18.00 men självklart försöker vi svara på alla frågor som kommer. Detta görs för att 


förenkla och effektivisera dialogen mellan företag, föreningar och Tranemo kommun.  


Sommarfinalen och kulturplan för barn och unga 


Vi har samarbetat med Tranemo handel och service under sommarfinalen i Tranemo. 


Kulturverksamheten bidrog med två konserter med våra sommarmusikanter och med ”kulturkul”, 


extraarbetande ungdomar med uppdrag att prata kultur med barn och unga. Dessa ungdomar har 


arbetet med samma uppdrag under sommaren. En sammanställning av svaren ska ligga till grund för 


arbetet med en kulturplan för barn och unga. 


Pridevecka 1–8 oktober 2022 


På lördag, den 1 oktober, inleds Tranemo-Svenljunga Pride 2022. Det är den fjärde 


prideveckan som arrangeras i Tranemo kommun. Programmet görs i samarbete mellan RSFL 


Sjuhärad, idrottsföreningar, skolor, kulturföreningar, konstnärer, aktivister, civilsamhälle, 


studieförbundet Vuxenskolan, ABF Sjuhärad, Svenljunga och Tranemo kommun. Aktiviteter 


och arrangemang under veckan finns att hitta på länken Tranemo & Svenljunga Pride — 


Tranemo Kommun. 



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

https://www.tranemo.se/kultur-fritid-och-turism/pride/
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Vindkraftsplaner ”Ommaberget” 


Under sommar och höst har flertalet utredningar så som fågel-, naturmiljö- och kulturmiljöutredning 


(inklusive arkeologi) ägt rum. Några till utredningar inväntas av bolaget Zephyr som driver och äger 


projektet. Nästa steg är ett formellt samråd genom en utställning på biblioteket under hösten 2022. 


Planen är att samrådet äger rum för medborgare, föreningar, företag och berörda från vecka 38 där 


bolaget Zephyr ställer ut på biblioteket, med en PDF på bygdegården i Dalstorp samt genom 


information på kommunens hemsida. Under vecka 42 planerar bolaget Zephyr att vara på plats under 


två heldagar i kommunen. Samrådstiden ligger på sex veckor. Observera att veckorna i tidsplanen 


ovan än så länge är preliminära.   


Frisk luft i mätning 


En av kommunens prioriterade lokala miljömål är frisk luft. Kväveoxid och partiklar är 


några parametrar som vi är skyldiga som kommun att hålla reda på. Genom 


Luftvårdsförbundet för Västra Sverige, ”Luft i Väst”, genomförs mätning på en av våra mest 


trafikerade urbana vägrum i kommunen, Brogatan utanför Tranängskolan. Kväveoxider och 


partiklar kommer nämligen främst från förbränningsmotorer i fossildrivna fordon. 


Mätningen 2021 visade näst lägst medelvärde av ”Luft i Västs” 38 medlemskommuner. 


Ukraina 


Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår, 


precis som vid föregående kommunstyrelsesammanträde, till sex personer. Fyra av dessa har 


funnits i kommunen sedan tidigare. I dagsläget har vi inga indikationer på om eller när fler 


anvisade personer skulle kunna till vår kommun.  


Framtida samverkan IT 


I mitten av september skrevs en avsiktsförklaring gällande möjlig framtida samverkan med 


Marks kommun inom området IT och digitalisering. Under våren 2022 har parterna träffats 


och fört samtal om att ingå i samverkan kring verksamhetsområde IT och digitalisering. 


Tranemo kommun och Ulricehamns kommun har haft samverkan kring IT sedan 2010 i form 


av nämndssamverkan. 


I och med denna avsiktsförklaring åtar sig parterna att fortsatt utreda och arbeta för att få till 


stånd en gemensam IT- och digitaliseringssamverkan. Målet är att under hösten 2022 skapa 


en projektplan för genomförandet. Att slå samman IT och digitalisering är komplext och 


omfattande och kommer kräva politiska beslut, troligen omorganisation med facklig 


samverkan, förändring i budget och resursfördelning samt identifiera och integrera olika 


arbetssätt. I dagsläget är det svårt att säga när förändring och sammanslagning i en mer 


genomgripande omfattning kommer att kunna ske. Däremot förväntas projektplanen vara 


klar senast vecka 51 med ambitionen att kunna starta projektet 1 januari 2023. 


Upphandlingssamverkan Ulricehamn/Tranemo   


Sedan i våras har det pågått en diskussion på tjänstepersonsnivå mellan Ulricehamn och 


Tranemo om att utöka samarbetet och samverkan inom upphandlingsområdet. Efter en tids 
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dialoger mellan chefer och medarbetare är samtliga mycket positivt inställda till en 


avtalssamverkan, liknande den vi redan har mellan våra kommuner inom IT-området. Detta 


tror vi kommer stärka vår kompetens, vår robusthet och att vi med detta sätt att organisera 


oss kommer att göra bättre upphandlingar och korta ner den kö vi idag har på cirka ett år för 


en upphandling i Tranemo kommun.  


Process 


• Risk-och konsekvensanalys 2022-09-28  


• Samverkan fackliga parter SSG 2022-10-26  


• Beslut i KS 2022-11-28 


• Planerad start: 2023-01-01 


Kort om upplägget 


• Tranemo lägger in 2,5 tjänster och Ulricehamn 6,0 tjänster 


• Fysisk närvaro kommer finnas i båda kommunerna, men utgången är 


värdkommunen (som är Ulricehamn) 


Utköp av datorer upphör  


Försäljning av datorer till anställda har varit möjlig som ett löneavdrag i Tranemo och 


Ulricehamns kommuner sedan år 2020. Efter översyn och uppkomna frågor gällande 


möjligheten att även kunna köpa ut Ipads har frågan aktualiserats på nytt. Efter tidigare 


avstämningar med bland annat konkurrensverket och SKR har vi landat i slutsatsen att 


denna möjlighet ska upphöra från och med årsskiftet 2022/2023. Anledningen är att denna 


typ av åtagande är svårt att se som ett kommunalt uppdrag.  


Regional avfallsplan – resurs för det gemensamma arbetet på plats  


Sedan augusti har vi en gemensam regional resurs på plats på Borås regionen, hon heter 


Anna Strannegård och kommer att agera processledare för den regionala avfallsplanen. 


Anna har en spännande bakgrund som innefattar både avfallsfrågor, cirkularitet samt 


beteendeförändringar. Vi tror att hon kommer att bli till stor hjälp för kommunen i arbetet 


med att nå målen i avfallsplanen och de andra miljömål som har koppling till detta. 


Information i korthet  


• Mobila poliskontoret är tillbaka efter sommaruppehåll från och med den 21 


september. Från och med nu är det på plats mellan klockan 9–12 på onsdagar. 


Tidigare återfanns det på plats på tisdagar.  


• Förvaltningen tillsammans med Tranemo bostäder och Polisen planerar, i enlighet 


med medborgarlöftet, en trygghetseftermiddag i Solgårdsområdet i Tranemo för de 


senaste nyinflyttade hyresgästerna på Solgård. Kvällen avslutar med en 


grannsamverkan för området. 


• Under sommaren har vi i enlighet med aktivitetsplanen för vår tillväxt använt oss av 


digitala skyltar på olika platser i Borås. Under tre månader (juni till augusti) har det 


totala antalet visningar uppgått till 105 877 stycken. Till ärendet finns bilder på de 


skyltar vi använt oss av.  
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• Under perioden april-juni 2022 gör vi en positiv befolkningsförändring med 


motsvarande 52 personer.  


• Den nya musiksalen i anslutning till aulan på Tranängskolan invigs under denna 


veckan och den ombyggda Tranemosalen invigdes under föregående vecka. 


• Vi är stolta över att vi fått ihop ett så fint program för ”hösten på Centralen”. 


Programmet finns via länken men också i bifogad fil. 


www.tranemo.se/hostenpacentralen 


• Kommunpoetsprojektet är snart till ända. En publikation kommer göras i form av en 


bok som sammanfattar året. Sveriges radio vill dessutom nu göra ett långreportage 


om projektet.  


• Idag sker brukarråd på Tranängskolan 7–9. Huvudpunkten för rådet är införande av 


mobilfria skolan.  


• Ny förskoleverksamhet i Limmared återfinns från den 3 oktober efter att fristående 


aktören ”Fyrklövern” avslut sin verksamhet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-09-26 


Skylt 1 


Skylt 2 


Skylt 3 


Skylt 4 


Skylt 5 


Program – hösten på Centralen  


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Pågående 
  



http://www.tranemo.se/hostenpacentralen
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§ 227 Delegeringsbeslut KS/2019:340, 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 


Kommunstyrelsens har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 


tjänstepersoner delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 


delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Delegeringsbeslut om uppsägning av tillköp linje 325 


AU §123, uppsägning av tillköp av linje 325 


Delegeringsbeslut BAB augusti 2022 


Delegeringsbeslut Personal aug 


Delegationsbeslut KS-UPH 2022-09-13 


Status 


Pågående 
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§ 228 Delgivningar KS/2022:12 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 


- E-post Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2023 - möjlighet till 


omfördelningar mellan länets kommuner 


- Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 


barn 2023 


- Bilaga 1 Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023 


- Bilaga 2 Migrationsverkets anvisningsmodell för ensamkommande barn 


Status 


Pågående 
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§ 229 Utskottsprotokoll KS/2022:1, KS/2022:10, KS/2022:4 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsens delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll LU 2022-08-25 


- Protokoll OU 2022-08-25 signerat 


- Protokoll AU 2022-08-25 


- Protokoll BU 2022-09-01 signerat 


Status 


Pågående 
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§ 230 Övriga protokoll 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 protokoll; 


- Protokoll direktionen SÄRF 2022-09-02 


Status 


Pågående 
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