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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   08:00 – 15:30  

 

Närvarande Beslutande  

Driton Bilalli (S), ordf. 

Lennart Haglund (C), 1e vice ordf. 

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

Rosé Torkelsson (S) 

Lena Eksberg (S) 

Gunilla Blomgren (L), ers. 

Per Simonson (Kd) 

Erica Grönesjö (V) 

Torbjörn Edgren (C) 

Cecilia Lööf (C) 

Ulf Nyberg, (M) ers. 

Stephan Bergman, (M) 

Wajdi Louise Azouri, (SD) ers. 

 

 

Icke tjänstgörande ersättare 

Bo Haarala (S) 

Göran Björk (S) 

ChrisTina Yngvesson (Kd) 

 

Övriga närvarande Anne Steine, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Julio Garcia Atterström, sektionschef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Kajsa Montan, kanslichef 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Manda Schillerås, verksamhetschef 

  Robin Uhlman, samhällsplanerare 

  Juan Ochoa-Eccevarria, kulturchef                              

 

Paragrafer  § 270-§ 288 

Utses att justera  Ulf Nyberg (M) 
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Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Anne Steine 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Driton Bilalli (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Ulf Nyberg (M) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-28 

Anslaget under tiden 2022-12-02—2022-12-26 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Anne Steine 
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§ 270 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 Tranemo kommuns befolkningsprognos.  

 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Manda Schillerås och samhällsplanerare Robin Uhlman föredrar ärendet 

och svarar på frågor. 

Status 

Pågående 
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§ 271 Kulturstrategi KS/2021:558 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar kulturstrategi för Tranemo kommun 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

2017-10-30 antog kommunfullmäktige den kulturstrategi som Trivsel - och 

trygghetsberedningen arbetade fram. Nu har den strategin omarbetats och uppdaterats. 

Förändringarna som har gjorts gäller främst uppdateringar för att harmoniera med 

kommunens övriga styrdokument, de tre hållbarhetsperspektiven och kommunens 

organisation.  

Syftet med strategin är att levandegöra kommunens vision och strategiska plan genom att 

utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. Strategin ska innehålla ett fåtal 

övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan på människors livsmiljö och hälsa 

och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en gynnsam befolkningsutveckling.  

Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och varierad 

fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och ideella krafter. 

Kulturen ska finnas i invånarnas vardag och genomsyra all kommunal verksamhet.  

Barnkonventionen  

Barns bästa har beaktats vid framtagandet av kulturstrategin. Att kommunen har en aktuell 

kulturstrategi är positivt för barn och ungdomar ur många olika aspekter. Barn kan 

utvecklas genom kulturskapande och kulturupplevelser av olika slag. Detta går väl ihop 

med artikel 6 i barnkonventionen ”Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” och 

artikel 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. 

För att beakta barnkonventionen artikel 3 ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand 

beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” har förvaltningen haft dialog med barn 

angående kulturfrågor. Feriearbetande ungdomar har funnits i kommunens olika orter 

under sommaren och pratat kultur samt erbjudit aktiviteter. Frågeställningar har tagits fram 

med hjälp av barnrättsarbetare. Förvaltningen bedömer att kulturstrategin är ett viktigt steg 

på vägen för att ge barnen det de har rätt till och kan samtidigt bidra till att långsiktigt 

planera hur vi vill att kultur för barn och ungdomar i den egna kommunen ska fungera, hur 

vi ska samarbeta och hur kulturen ska utvecklas. 
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Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Utifrån begreppen kan sägas att i sitt innehåll beaktar kulturstrategin alla människors rätt att 

delta i kulturlivet på lika villkor – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, både som 

utövare och publik. Kulturens kraft ska ses som en utvecklingsmetod för inkludering och 

vidgat deltagande.  

Beslutsunderlag 

AU §156, 2022-11-03 

Tjänsteskrivelse 2022-09-27 

Kulturstrategi med ändringar markerade 

Kulturstrategi  

Föredragning och debatt 

Kulturchef Juan Ochoa föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

De kommunala bolagen 

Författningssamling 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Kulturstrategi  

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 272 Reglemente för gemensam bygg- och miljönämnd, Gislaved och 

Tranemo KS/2022:458 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner förslag till reglemente för samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 

13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1 januari 

2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för 

samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet 

börjar gälla från och med 1 januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare 

reglementet att gälla. 
Inför ny mandatperiod har parlamentariska kommittén i Gislaveds kommun gjort en genomlysning 

av alla nämnders uppdrag. Reglementet för Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo är 

oförändrat i sitt grunduppdrag. 

Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo ska utöver det som föreskrivs i kommunallag (2017:725) 

följa de regler i speciallagstiftning som regleras för nämndens tilldelade uppgifter. För nämnden gäller 

också de särskilda styrdokument som värdkommunens fullmäktige beslutat ska gälla för nämnden. I 

nämndens uppdrag och det upprättade samverkansavtal som finns mellan de båda kommunerna 

framgår att Gislaveds kommun är värdkommun och bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo 

ingår i Gislaved kommuns organisation. Den gemensamma nämnden fullgör de uppgifter som 

kommunfullmäktige i Gislaveds kommun och kommunfullmäktige i Tranemo kommun genom detta 

reglemente ålagt nämnden att fullgöra. 

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella förändringar genomförts och 

vissa förtydliganden som står inskrivna i alla reglementen. De olika förändringarna är följande. 

Förhållandet om vilken nämnd som är anställande myndighet och hur det 

ansvaret har fördelats har förtydligats för att undvika en jävsproblematik. 

Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att rutiner har tagits fram. 

Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med verksamhetsbesök. Att dessa 

planeras och genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i den 

beskrivningen.  
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Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. Ordförande kan bevilja 

det, men det ska ske restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga ärenden 

som innehåller sekretess får ske på distans.  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen.   

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsanalytiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §158, 2022-11-08 

Tjänsteskrivelse 2022-10-25 

Revidering reglemente Bygg- och miljöförvaltningen 2022-10-23 

Tjänsteskrivelse Bygg- och miljönämndens reglemente (Gislaved) 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Bygg- och miljöförvaltningen Gislaveds Kommun 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 273 Tvärpolitisk strukturplan för förskole- och skolverksamheten i 

Tranemo kommun. KS/2021:638 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar förvaltningens förslag att fortsätta att bedriva undervisningen i SFI, Grundvux 

och Komvux i dess nuvarande form (alt 5). 

• Godkänner förvaltningens information om samarbetet med Svenljunga kommun. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning 

Nedan redovisas och problematiseras det kring tre alternativa former till den undervisning i 

SFI, Grundvux och Komvux som idag bedrivs på Tranemo gymnasieskolan. Dessa alternativ 

benämns som alt 1, 2 och 3. I alt 4 analyseras konsekvenserna av att ta emot fler än fyra 

vuxna nyanlända från Ukraina. I alt 5 beskrivs fördelarna och konsekvenserna av att 

fortsätta att bedriva undervisningen i dess nuvarande form. I denna tjänsteskrivelse 

redovisas också samarbetet med Svenljunga kommun, vilket bedöms som positivt när det 

gäller samverkan kring etableringsprogrammet för elever inom AME. Ett gott samarbete 

pågår också mellan kommunerna när det gäller gemensam kompetensutveckling kring SFI. 

 

Utifrån den analys som förvaltningen har gjort ur ett ekonomiskt, ett barnrätts- och ett 

jämställdhetsperspektiv föreslås Kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag att 

fortsätta att bedriva undervisningen i SFI, Grundvux och Komvux i dess nuvarande form 

samt godkänna den information som ges angående samarbetet med Svenljunga kommun. 

Bakgrund  

En Tvärpolitisk skolplan antogs våren 2022 (KS/2021:638) och handlingsplaner har tagits 

fram av Lärandesektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och 

arbetat med. Alla uppdrag kommer att avrapporteras allt eftersom de av Lärandeutskottet 

anses vara klart handlagda med tillhörande handlingsplaner. Beslut i flera av uppdragen är 

nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. 

 

Uppdrag 
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Detta är uppdrag 21 av 24. Antalet elever som behöver SFI-undervisning minskar när 

asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och anvisats bosättning i Tranemo kommun i 

stort sett har upphört. Antalet inskrivna elever bedöms framöver vara ca 60 – 70 st.  

Med hänvisning till minskningen av antalet elever behöver organisationen för kommunens 

vuxenutbildning ses över. Översynen skall även belysa samverkan med Svenljunga kommun 

inom vuxenutbildningen. 

 

Nuläge 
Tranemo kommun bedriver dag- och kvällskurser för SFI i nya ändamålsenliga lokaler. 

Dessa bedöms dock vara mycket dyra i hyreskostnader, ca 1,1 mkr/år, vilket utgör en stor del 

av verksamhetens negativa nettokostnadsavvikelse. 

Undervisningen sker i olika homogena grupper beroende av elevernas förkunskaper och 

utbildningsbakgrund. Dessa grupper är Startgruppen, A-D grupperna samt den mycket 

populära kvällskursen. Det totala elevunderlaget har de senaste tre läsåren varit relativt 

stabilt med 50–70 elever. 
 

Samarbete med Svenljunga kommun 

Det finns en upparbetad samverkan med Svenljunga kommun vad det gäller Komvux samt 

Grund- och Gy-kurser. SFI har påbörjat gemensamma fortbildningsdagar och 

erfarenhetsutbyte med grannkommunen.  

Samarbete och samtal har även påbörjats med AME Svenljunga/Tranemo för att tillgodose 

etableringselever* extra SFI-undervisning. Sedan den 1 augusti 2022 finns det en skyldighet 

för kommuner att erbjuda nyanlända invandrare som ingår i ett etableringsprogram minst 23 

timmar sammanhållen SFI/v. Tidigare låg denna skyldighet på minst 15 timmar/v. 

* Med nyanlända invandrare som ingår i ett etableringsprogram menas följande: Efter att den 

nyanlände beviljats uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen träda in så fort som möjligt för att 

hålla etableringssamtal. Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering tillsammans med 

den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. 

Sedan görs en kartläggning av personens erfarenheter och kompetenser. En etableringsplan ska alltid 

innehålla SFI, arbetsförberedande insatser och information om det svenska samhället, så kallad 

samhällsorientering. 

 

Sedan tidigare har det funnits en skyldighet för kommunerna att inom den kommunala 

vuxenutbildningen tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de nyanlända invandrare som tar 

del av det arbetsmarknadspolitiska etableringsprogrammet. Denna utbildning har tidigare bestått av 

minst 15 timmar SFI/vecka. From 220801 ska denna utbildning minst omfatta 23 timmar/v och följa 

en plan beslutad av hemkommunen.  

 

Alternativ till åtgärder med konsekvensanalys 
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Utifrån det antal elever och deras kunskapsnivå som i snitt varit inskrivna inom SFI, 

Grundvux och Komvux de tre senaste läsåren, utifrån den budgetram som verksamheten har 

och utifrån de lagkrav som finns på kvaliteten i undervisningen har följande alternativ till 

åtgärder tagits fram och analyserats. 

 

1. Övergång till distansstudier för kursgrupper 

De allra flesta elever som går SFI, Grundvux eller Komvux har en låg grad av litteracitet, i 

många fall besitter dessa elever ingen litteracitet alls. Denna omständighet fordrar mycket 

stöd i form av verbal och digital handledning av lärare i klassrummet. Att delvis eller helt 

övergå till distansundervisning för dessa kursgrupper skulle medföra hög kostnad med låg 

andel avslutade kurser.  

IT-support på distans kring ex uppkopplingar och olika programfunktioner bedöms som 

svårhanterligt, då en del av eleverna i denna målgrupp har låg IT erfarenhet och förmodligen 

också skulle ha svårt att förstå anvisningar på ett nytt språk. 

 

2. Undervisning i blandade grupper, dvs i B-form 

De stora kunskapsstegen som finns mellan de olika renodlade kursgrupperna medför att en 

organisering i B-form, dvs i blandade grupper, inte bedöms vara ett alternativ som skulle 

främja kvaliteten av undervisningen. För elever med låg grad av eller ingen litteracitet alls 

blir denna organisationsform extra problematisk, då kraven på individualisering inom den 

egna kunskapsnivån ändå är stora. Även för pedagoger blir undervisningen i B-form 

svårhanterlig, då man behöver laborera med helt olika kursplaner i en och samma klass. 

 

3. Inköp av kurser i Svenljunga 

De allra flesta av de elever som går SFI, Grundvux eller Komvux har inget körkort och 

använder kollektiv trafik för att förflytta sig mellan orterna. En stor andel är dessutom 

kvinnor, vilka på eftermiddags- och kvällstid ofta får ta hand om sina barn. Kvällskurser kan 

mot denna bakgrund bli svåra att genomföra på annan ort. 

4. Mottagande av Ukraina-elever 

EU:s medlemsstater beslutade i mars 2022 att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet, 

vilket bland annat innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd, dvs ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.  

Massflyktsdirektivet ger inte rätt till SFI eller annan utbildning inom Komvux för vuxna som 

flytt från Ukraina. För att personer som flytt från Ukraina och som ansökt om eller fått 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska ha rätt till utbildning i 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola måste utbildningen påbörjas innan de fyllt 18 år. 

Migrationsverket ansvarar för att i lämplig omfattning ge vuxna som ansökt om eller fått 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande sysselsättning, till exempel 

genom att de får tillfälle att delta i svenskundervisning. Detta är dock inte detsamma som 

SFI och regleras inte i skolans författningar, utan i lagen om mottagande av asylsökande. 
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Personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är 

asylsökande kan också erbjudas ”Svenska från dag ett”, som är en folkbildningsinsats som 

bedrivs av studieförbund och folkhögskolor. 

Det finns i Tranemo gymnasieskola utrymme att erbjuda utbildning dagtid i SFI för 10-20 

vuxna som flytt från Ukraina; detta under förutsättningen att alla dessa ej är på samma 

kunskapsnivå. KF kan här också besluta om att erbjuda SFI till dessa vuxna som en 

uppdragsutbildning till studieförbunden och folkhögskolor, vilket Borås stad har valt att 

göra. 

 

5. Verksamheten fortsätter att bedrivas i dess nuvarande form 

Som ovan sagt har de allra flesta elever som går SFI, Grundvux eller Komvux en låg grad av 

litteracitet, i många fall besitter dessa elever ingen litteracitet alls.  Dessa förhållanden 

fordrar mycket stöd i form av verbal och digital handledning av lärare i klassrummet. Vidare 

bör undervisningen med vuxna invandrare bedrivas i så kunskapshomogena grupper som 

möjligt. Att i blandade grupper ha elever som ex har en nybörjarnivå med elever som redan 

kan prata lite svenska är kontraproducent för båda grupper.  

Vi bör i sammanhanget också betänka vad denna typ av undervisning betyder för kvinnorna 

och deras möjlighet att inkluderas i det nya landet. Kringförutsättningar som att ha 

undervisning på annan ort eller på distans kan vara hindrande för denna målgrupp, med 

efterföljande risk för tidiga avhopp. 

 

Verksamheten inom SFI, Grundvux och Komvux idag organiseras i form av 

kunskapshomogena undervisningsgrupper, vilka heter Startgruppen, A-D grupperna samt 

Kvällskursen. 

 

Ekonomisk påverkan 

Tranemos gymnasieskola har bantat ner sin organisation så långt det går för att kunna 

bedriva fullgod verksamhet utifrån lagkrav och tilldelad ram. Verksamheten har i dagsläget 

en hög nettokostnadsavvikelse pga. hög interkommunal ersättning (många folkbokförda 

elever inom kommunen som väljer kostnadsdrivande gymnasieprogram i andra kommuner 

som ex Naturbruk, Fordon och Transport, riksidrottsgymnasier) samt den höga 

lokalhyreskostnaden för SFI och vuxenutbildningen. Verksamheten presenterar däremot en 

personalbudget i balans. 

Alt 1 och 2 kan ses som mycket kostnadseffektiva på kort sikt men på längre sikt fort tillföra 

förödande konsekvenser för eleverna i form av kunskapstapp och avhopp. Konsekvenser 

som skulle bli dyra att reparera för verksamheten. 

Alt 3 kan ses som kostnadseffektiv givet att Svenljunga kommun har möjlighet att erbjuda 

dessa kurser och att eleverna har möjlighet att pendla med hjälp av kollektiv trafik. Risk för 

avhopp bedöms överhängande, med konsekvensen att undervisningen för Tranemo 

gymnasieskolan blir dyrare. 
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Alt 4 bedöms initialt inte ha så stor ekonomisk påverkan då det i dagsläget inte finns så 

många invandrade vuxna från Ukraina som skulle vara föremål för undervisning i SFI. 

Däremot bedöms verksamhetens möjligheter att ta emot fler en 20 vuxna mycket 

begränsade, särskilt om alla dessa skulle befinna sig på samma kunskapsnivå. Här finns det 

som alternativ att kommunen ger andra aktörer i uppdrag att erbjuda undervisningen. 

Alt 5 bedöms vara den mes optimala i förhållande till lagkraven och elevernas behov. 

Personalbudgeten inom SFI-Grundvux-Komvux är i och med detta alternativ i balans. 

 

Jämställdhets- och rättighetsanalys 

Konsekvenserna av tillämpning av något av alternativen ovan eller att verksamheten i 

framtiden fortsätter att bedrivas i dess nuvarande form kan ur  

ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv sammanfattas som följer. Analysen har speglats 

mot Tranemo kommuns nuvarande mål utefter CEMR-deklarationen, antagen KF 2012-05-

28: 

Hälsopåverkan för såväl kvinnor och män, pojkar och flickor 

Barn och ungas uppväxt 

Kommunen som tjänsteleverantör 

Samverkan mellan kommunens alla aktörer 

Jämställd arbetsgivare 

Demokrati och förvaltning 

De allra flesta elever som går SFI, Grundvux eller Komvux har en låg grad av litteracitet, i 

många fall besitter dessa elever ingen litteracitet alls.  Dessa förhållanden fordrar nära 

handledning av lärare i klassrummet. Att undervisningen dessutom bedrivs i så 

kunskapshomogena grupper som möjligt är också helt avgörande för att eleverna utvecklas 

snabbt i sin språkutveckling. Nyckeln till en lyckad inkludering i det nya landet är solida 

kunskaper i landets språk och samhälle. Den organisation som idag finns på Tranemo 

gymnasieskola gynnar optimal utveckling för kommunens nyanlända invandrare i både 

svenska och svenskans pragmatik, dvs samhällskunskap. Optimal utveckling i svenska och 

svenskans pragmatik är helt avgörande för en lyckad inkludering i det svenska samhället 

och däri för uppfyllandet av samtliga mål ovan. 

 

Barnkonventionen  

Den barnrättsanalys som har gjorts i de frågor som lyfts i denna tjänsteskrivelse tar sitt 

avstamp i artikel 18 ur Barnkonventionen, vilket sammanfattat föreskriver att barnets 

föräldrar eller vårdnadshavare med statens stöd har gemensamt huvudansvar för barnets 

uppfostran och utveckling. 

 

Förutsättningarna för en trygg, stimulerande, förutsägbar och tvåspråkig uppväxt för barnen 

förbättras avsevärt om föräldrarna kan kommunicera med sin omgivning på omgivningens 

språk. Om föräldrarna känner sig inkluderade i det nya samhället kommer vägen till 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
0a

dd
40

f7
-e

cc
4-

45
4d

-8
da

7-
ad

6f
10

bc
cb

7c



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-11-28 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 14 

 

inkludering för deras barn betydligt att underlättas, samtidigt som den berikande 

tvåspråkigheten bevaras. 

Förvaltningens förslag till beslut nedan har beaktat vad som bedöms vara barnets bästa 

främst utifrån artikel 18. 

Beslutsunderlag 

LU §56, 2022-11-11 

Tjänsteskrivelse 2022-10-20 

Tvärpolitisk plan  

Föredragning och debatt 

Sektionschef Julia Garcia Atterström föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status 

Avslutat 
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§ 274 Riktlinje för serviceinsatser i äldreomsorgen KS/2022:429 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar riktlinjerna för serviceinsatser inom hemtjänsten. 
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 

Riktlinjerna ska tydliggöra och komplettera socialtjänstlagen så att det framgår vad som 

gäller för Tranemo kommuns serviceinsatser. Riktlinjerna syftar till att uppnå likvärdiga 

bedömningar och en jämlik socialtjänst.  

Ärendet 

Enligt socialtjänstlagen har den enskilde rätt till kommunalt bistånd när hen inte själv kan tillgodose 

sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Det är kommunens skyldighet att tillhandahålla 

dessa.  

• Biståndshandläggarens utredning ska utgå från ett helhetsperspektiv, där hänsyn tas till den 

enskildes sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov.  

• Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att normalisera sin livsföring och 

leva ett så självständigt liv som möjligt. Den enskildes önskemål ska tillmötesgås så långt det är 

möjligt inom ramen för biståndsbeslutet.  

I kontakt med socialtjänsten ska varje enskild få en individuell bedömning utifrån sina behov. 

Socialtjänsten eftersträvar en rättssäker och jämlik bedömning om insats. Riktlinjer för serviceinsatser 

medför att de insatser som beviljas blir just detta.  

Barnkonventionen  

Riktlinjen gör gällande att vid handläggning av serviceinsatser enligt SoL till personer där 

det finns barn i hushållet eller där personen som tar emot insatser har umgänge med barn 

ska barnkonventionen särskilt beaktas. Vilket stämmer väl överens med artikel 3 - barnets 

bästa.  

Ekonomisk påverkan 

Den samlade bedömningen av individens behov tillsammans med riktlinjerna utgör 

beslutsunderlag för vilken typ och vilken mängd av serviceinsatser som beviljas. Det 

påverkar i sin tur budget i form av intäkt och kostnad för utförande. 
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Jämställdhet- och rättighetsanalys                                                                  

Riktlinjen för serviceinsatser inom hemtjänsten berör både kvinnor och män. Behovet av 

serviceinsatserna är likvärdiga och insatserna beviljas individuellt och efter behov. I 

statistiken går att utläsa att Tranemo kommun har fler kvinnor 80+ som har insatser. En 

trolig orsak till detta är att sett till befolkningen så finns det en större andel kvinnor än män i 

åldersspannet 80+. 

Kommunen har som mål att varje sektion ska agera för att garantera likvärdig behandling 

oavsett kön. Målet stämmer överens med framtagna riktlinjer.   

Beslutsunderlag 

OU §108, 2022-11-10 

Tjänsteskrivelse 2022-09-23 

Riktlinjer för serviceinsatser inom hemtjänsten. KS 2022:429 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen  

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 275 Medborgarförslag om att kommunen subventionera delar av 

lönen för extrajobb i kommunen. KS/2022:300 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag med förslaget om att kommunen skulle kunna 

erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare där delar av lönen subventioneras av 

kommunen. Förvaltningen anser att tanken är god, men att kostnaden inte står i relation till 

eventuell nytta med förslaget. 

Ärendet 

Love Andersson har 2022 06 07 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör kunna 

erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare året runt där delar av lönen 

subventioneras av kommunen.    

 

Förslagsställaren anser att detta kan skapa lättare ingångar för ungdomar och företagen 

genom att stärka kompetensförsörjningen och därmed skapa en mer attraktiv kommun.  

 

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022 09 01 via telefon och mail för att ge 

förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 

 

Idag erbjuder Tranemo kommun och Svenljunga kommun genom den gemensamma 

Arbetsmarknadsenheten (AME) lönesubvention under sommaren för elever i årskurs nio 

samt ettan och tvåan på gymnasiet. Det huvudsakliga syftet med den nuvarande 

lönesubventionen är att ungdomarna ska få möjlighet att bredda sina kunskaper inför 

kommande studie- och yrkesval. Genom lönesubventionen får företagen ett bidrag på 

3 735kr per elev om de erbjuder 90 timmars arbete under sommaren. Sommaren 2022 var 67 

elever ute hos våra företag i Tranemo kommun.  
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Vid lönesubvention är det viktigt att kommunerna jobbar med likabehandlingsprincipen, där 

alla företag får ta del av erbjudandet. Detta enligt riktlinjer från SKR (Sveriges kommuner 

och regioner). 

 

Idag går 132 elever i årskurs 9, 131 elever i årskurs 1 på gymnasiet och 91 elever i årskurs 2 

på gymnasiet. Totalt 354 elever.  

 

Det positiva med medborgarförslaget är bland annat att företag kan öppna upp för fler 

ungdomar som sedan säkrar framtidens kompetensförsörjning, att ungdomar gör något 

meningsfullt och att man kan förebygga avbrutna studier.  

 

Negativa delar i lönesubventionen är att det blir kostsamt om alla elever från nian, ettan och 

tvåan i gymnasiet erbjuds lönesubvention året om, att det blir en ökad administration.  

 

Nuvarande lönesubvention gäller endast under sommaren för både Svenljunga och Tranemo 

kommuner. Om fler timmar ska erbjudas påverkar det feriearbetarbudgeten och blir därmed 

mer kostsamt.  

 

Idag arbetar förvaltningen genom flertalet insatser i samverkan med skolan, föreningen 

Tillväxt Tranemo och Företagarna Svenljunga och Tranemo där man bland annat jobbar med 

att visa upp vad vi har för företag i kommunen. Genom Arbetsmarknadsenheten erbjuds 

bland annat prao, feriearbete och möjligheten att vara ferieentreprenör genom 

praktikplatsen.se. 

 

Många företag har idag brist på arbetare i Tranemo kommun och de söker därmed arbetare 

som kan jobba extra. Detta tyder på att det inte finns något behov av att med skattemedel 

subventionera dessa arbetstillfällen.  

 

Förvaltningen anser att medborgarförslaget har goda intentioner. Trots det och med tanke på 

de kostnader som kommer att följa med lönesubvention året runt föreslår förvaltningen att 

avslå medborgarförslaget. 

Barnkonventionen  

Förvaltningen jobbar aktivt med Arbetsmarknadsenheten, företag, skolan och föreningen 

Tillväxt Tranemo med att utveckla kompetensförsörjningsfrågorna vilket gynnar ungdomar 

att hitta ut till arbetslivet. Arbetslösheten är låg i kommunen vilket borde göra det enkelt för 

elever att hitta jobb på egen hand. Ett avslag på medborgarförslag borde inte påverka våra 

barn och ungdomar negativt.  
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Jämställdhet- och rättighetsanalys  

I dagens erbjudande för lönesubvention under sommaren får alla elever i nian, ettan- och 

tvåan på gymnasiet erbjudande oavsett kön. Ett avslag påverkar inte jämställdhet- och 

rättighetsanalysen.   

Ekonomisk påverkan 

Om förslaget bifalles skulle det innebära en högre kostnad för Tranemo kommun i det som 

idag ligger under feriearbetarbudgeten. 

Om exempelvis hälften av alla elever som går i nian samt ettan och tvåan på gymnasiet väljer 

lönesubventionen (utöver den vi redan har under sommaren) med 90 utspritt på övriga året, 

blir summan 661 095kr/år.  

 

Beslutsunderlag 

AU §161, 2022-11-08 

Tjänsteskrivelsen 2022-09-28 

Medborgarförslag om att kommunen bör subventionera delar av lönen för ungdomar 

Beslutet skickas till 

Förslagsställare- Love Andersson (C) 

Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Arbetsmarknadsenheten Svenljunga och Tranemo 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
0a

dd
40

f7
-e

cc
4-

45
4d

-8
da

7-
ad

6f
10

bc
cb

7c



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-11-28 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 20 

 

 

 

§ 276 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo 

kommun KS/2022:461 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo kommun.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

I enlighet med lag ”skydd mot olyckor” (2003:778) ska varje kommun bedriva ett 

systematiskt brandskyddsarbete och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 

samt hindra och begränsa skador till följd av brand.  

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra ansvarsfördelning, implementering och uppföljning 

av det systematiska brandskyddsarbetet. Riktlinjerna vägleder till att ha en så bra förmåga 

som möjligt för att förhindra något som kan föranleda brand i Tranemo kommuns 

verksamheter eller lokaler. För att uppnå detta ska Tranemo kommun på ett aktivt sätt 

bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.  

Giltighetstiden för Tranemo kommuns tidigare riktlinjer avseende systematiskt 

brandskyddsarbete har löpt ut. En revidering av riktlinjerna är genomförd. Sammantaget 

består revideringen av mindre justeringar och redaktionella ändringar. Dessa är följande:  

• I inledningen av riktlinjerna finns ett övergripande tillägg om vad lagen säger.  

• Syftet är något förtydligat kopplat till ansvarsfördelning, implementering och 

uppföljning.  

• Tillägg i riktlinjerna avseende framtagande av handlingsplan, där det förtydligas att 

all personal inom respektive verksamhet ska veta hur man agerar om det brinner 

eller larmet går. 

I övrigt är det enbart mindre redaktionella ändringar.  

Barnkonventionen  

Riktlinjerna har en positiv inverkan utifrån ett barnperspektiv. Att systematiskt arbeta med 

brandskyddsfrågor skapar goda förutsättningar för att ha en så bra förmåga som möjligt att 

förhindra något som kan föranleda brand i Tranemo kommuns verksamheter eller lokaler, 

samt utarbeta tydliga, förankrade och genomarbetade handlingsplaner om brand skulle 
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uppstå. Det går helt i linje med artikel 6 i barnkonventionen, som föreskriver alla barns rätt 

till liv, överlevnad och utveckling.   

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets eller rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §160, 2022-11-08 

Tjänsteskrivelse 2022-10-06 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo kommun 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo kommun (2014) 

Föredragning och debatt 

Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 277 Regler för partistöd KS/2022:487 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar regler för partistöd och upphäver tidigare gällande regler. 

• Avslutar uppdraget om att se över reglering av partistöd till partier som har politiska 

vildar på sina mandat.  

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 

Regler för partistöd har löpt ut och behöver nu revideras. 

Förvaltningen har gjort följande ändringar; 

- Ändring av benämning landsting till region. 

- Förtydligat att redovisning ska lämnas in via kommunens e-tjänst ”Redovisning av 

partistöd”. 

- Förtydligande vad redovisningen ska innefatta. 

Kommunfullmäktige gav även 2022-06-13, § 94 ett uppdrag till förvaltningen att revidera 

”Regler för partistöd” med reglering om partistöd till partier som har politiska vildar på sina 

mandat.  

Förvaltningen har genomfört en omvärldsbevakning av närliggande kommuner samt 

inhämtat rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Samtliga kommuner som förvaltningen har granskat har följt SKRs rekommendationer om 

att partistöd betalas ut för samtliga av partiets mandat, oberoende om det är partimedlem 

eller politisk vilde som besitter mandatet.  

SKR menar att mandaten tillhör partiet och därmed har partiet rätt till stödet.   

Förvaltningen gör bedömningen att följa SKRs rekommendation och därmed inte göra någon 

förändring i reglementet. 

Barnkonventionen  

Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 

kommunallagen efterföljs vad gäller ekonomiskt bidrag som stöd för politiska partier att 

stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  
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Ekonomisk påverkan 

Förvaltningen föreslår att inte göra någon förändring gällande utbetalning av partistöd. 

Därav ingen ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §162, 2022-11-08 

Tjänsteskrivelse 2022-10-25 

Regler för partistöd 2018 

KF § 94, 2022-06-13 

Föredragning och debatt 

Kanslichef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Regler för partistöd 2022 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 278 Aktieägartillskott för lösen av lån i TFAB TFAB/2022:16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Lämnar Tranemo Forum AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr.  

• Gör en nedskrivning av aktievärdet av motsvarande 6,0 mnkr.  
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 

Tranemo Forum har för närvarande lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet Kommuninvest med 

en rörlig ränta. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i januari 2023 kommer räntan 

uppgå till 1,98%. Med kommunens starka prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det 

finansiell möjlighet att tilldela Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr 

som ska nyttjas till att lösa nuvarande lån. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav 

på återbetalning och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte 

skattepliktigt. 

Ärendet 

Tranemo Forum har för närvarande ett lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet Kommuninvest. 

Lånet har rörlig ränta mot Stibor 90 dagar och räntan för lånet har stigit de senaste 

månaderna. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i januari 2023 kommer räntan 

uppgå till 1,98%. Med kommunens starka prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det 

finansiell möjlighet att tilldela Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott som ska 

nyttjas till att lösa nuvarande lån. Aktieägartillskottet kommer uppgå till 6,0 mnkr vilket 

motsvarar Tranemo Forums skuldportfölj. Bolaget blir i sådana fall skuldfritt och 

kommunkoncernens skuldportfölj sänks från 734,35 mnkr till 728,35 mnkr. Exklusive 

pensionsskulden om 272,4 mnkr.  

En bedömning har gjorts med hjälp av revisionsfirman EY huruvida tillskottet ska ses som 

ett aktieägartillskott eller ett driftbidrag. Om det är ett driftbidrag är det skattepliktigt för 

Tranemo Forum vilket ger en ekonomisk påverkan för bolaget. Enligt rättspraxis är det vid 

bedömningen om tillskottet ska ses som ett driftbidrag eller aktieägartillskott av avgörande 

betydelse under vilka affärsmässiga premisser som det kommunala bolaget bedriver sin 

verksamhet. Bolaget måste vara vinstgivande (eller som minst bära sina egna kostnader) och 

inte vara beroende av att kommunen återkommande behöver tillföra medel för att täcka 

underskott. Om kommunen återkommande tillför tillskott anses det utgöra skattepliktigt 

driftsbidrag. Bedömningen i detta enskilda fall är att det är ett aktieägartillskott som kommer 

tilldelas Tranemo Forum och inte ett driftbidrag, med grund i att det inte är återkommande 
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för att täcka underskott. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning 

och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte skattepliktigt. EY 

rekommenderar däremot Tranemo Forum att till bolagets deklaration lägga en öppen 

upplysning om det erhållna tillskottet för att minska risken för skattetillägg om Skatteverket 

skulle komma att göra en annan bedömning.  

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn. 

Ekonomisk påverkan 

I och med aktieägartillskottet ökas aktieposten från nuvarande 6 mnkr till 12 mnkr i 

Tranemo Forum. En bedömning av värdet på aktierna har gjorts vilket lett fram till att en 

nedskrivning av aktierna, med motsvarande insatta medel, behöver göras. Detta med grund 

i att det är det insatta aktiekapitalvärdet som utgör bolagets värdering (6 mnkr). Vidare blir 

det en resultatpåverkande post för kommunen som sänker sitt resultat med 6,0 mnkr. Den 

nuvarande prognosen på 41,4 mnkr sänks därmed till 35,4 mnkr. Prognosen är fortsatt 

mycket stark och överstiger budget med 15,4 mnkr.  

Ett av delmålen för god ekonomisk hushållning är att balanskravsresultatet ska uppgå till 

minst 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Trots en sänkning av resultatet 

uppnås målet då prognosen för resultatet anger 4,4%.  

Tranemo Forum kommer få redovisa aktieägartillskottet som en ökning av eget kapital. De 

får även en minskad, framtida, räntekostnad på 30 tkr då amortering av lånet sker. 

Räntekostnaden avser januari och fastställs per kvartal i relation till Stibor 90 dagar som 

fortsätter stiga. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

TF §62, 2022-11-08 

Tjänsteskrivelse 2022-10-24 

Aktieägartillskott 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen 

Tranemo Forums styrelse 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 279 Anmälan enligt Lex Sarah KS/2022:409 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar att anmälan enligt Lex Sarah har skickats till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 
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 

Utredningen visat på allvarliga brister gällande missförhållande där några av brukarna inte 

garanteras en god vård och omsorg. I detta fallet anmäler omsorgssektionen även sig själv 

gällande den påbörjade genomlysningen som sedermera inte fullföljdes samt bristande 

efterlevnad av styrdokument och rutiner inom sektionen. 

Ärendet 

Det är flera händelser som leder till denna Lex Sarah anmälan. Det inkom information från 

visselblåsare om missförhållanden på enheten vilket ledde till att en omfattande 

genomlysning genomfördes och som påvisade följande brister.  Stöld i hemmet där en 

brukares smycke försvunnit har uppdagats. Det har funnits en tendens till att de brukare 

som man vet brukar tacka nej till insats rings till och medarbeten får då ett nej. Insatser 

erbjuds tidigare än planerat men även att insatser senarelagts utifrån planering. Medarbetare 

”bytt” brukare med varann vilket påverkat kontinuiteten. Några medarbetare utförde 

insatserna hos brukarna på mycket kort tid än bedömd planerad tid, vilket skapade 

utrymme till längre rast för egen del. Information inkommit om att viss personal kontaktat 

brukare och meddelat att besöket inte kunde utföras på grund av tidsbrist för att skapa 

luckor i egna schemat. Brister i rapportering, få anteckningar i journal, bristande 

dokumentation. Loggning av incheckning hos brukare visade på i några fall att platsen ej 

gått att verifiera, osäkert om medarbetare ”checkat” in hos brukare. Planering av rutter har 

skett till vissa medarbetares fördel. Ett fåtal medarbetare röker på arbetstid och i 

arbetskläder trots riktlinjer om tobaksfri arbetsdag. 

Barnkonventionen  

Ärendet har en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv då åtgärderna i utredningen 

leder till systematiskt kvalitetsarbete. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
0a

dd
40

f7
-e

cc
4-

45
4d

-8
da

7-
ad

6f
10

bc
cb

7c



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-11-28 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 28 

 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Riktlinjen för serviceinsatser inom hemtjänsten berör både kvinnor och män. Behovet av 

serviceinsatserna är likvärdiga och insatserna beviljas individuellt och efter behov. I 

statistiken går att utläsa att Tranemo kommun har fler kvinnor 80+ som har insatser. En 

trolig orsak till detta är att sett till befolkningen så finns det en större andel kvinnor än män i 

åldersspannet 80+. Kommunen har som mål att varje sektion ska agera för att garantera 

likvärdig behandling oavsett kön. Målet stämmer överens med framtagna riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

OU §106, 2022-11-10 

Tjänsteskrivelse 2022-10-12 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 280 Anmälan enligt Lex Maria KS/2022:409 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar att anmälan enligt Lex Maria har skickats till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 
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 

Utredningen visar på allvarliga brister där några patienter har utsatts för vårdskador.  Vi kan 

inte garantera en god vård och omsorg som är patientsäker och en lex Maria anmälan görs. 

Ärendet 

Det är en rad av händelser under våren och sommaren 2022 som leder till denna lex Maria 

anmälan. En omfattande genomlysning av enheten har genomförts som visade på en rad av 

brister. Bristande utförande av hygien där omvårdnadspersonal åsamkat några brukare 

vårdskada i form av svampinfektion.  

Svinn av narkotiska läkemedel där sömntabletter försvunnit. Medarbetare har i efterhand 

kontrollräknat patients narkotiska läkemedel.  

Felaktigt utförd sårvård där använt förband avlägsnats och därefter omlagt med nytt 

förband utan att såret rengjordes.   

Uteblivna insatser som kontroll av blodtryck och temp. Smärtstillande läkemedel givits med 

för kort intervall. Utförande av träningsprogram har fördröjts.  

Pumpstövelbehandling har ej utförts enligt ordination. 

Barnkonventionen  

Ärendet har en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv då åtgärderna i utredningen 

leder till systematiskt kvalitetsarbete. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan 
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Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Insatser från kommunal hälso- och sjukvård berör både kvinnor och män utifrån individuellt 

behov. Kommunen har som mål att varje sektion ska agera för att garantera likvärdig 

behandling oavsett kön.  

Beslutsunderlag 

OU §107, 2022-11-10 

Tjänsteskrivelse 2022-10-12 

 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 281 Anmälan om kränkningar till huvudman 2022 KS/2022:107 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen. 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande 

paragraf beskriver vad som gäller:  

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §  

Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor 

och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut. 

Ärendet 

Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 

som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare 

sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter 

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

utskottsmötet.  

Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-10-13—2022-11-03 
Skolform  Utsatt 

barn/elev 

 Inblandade  Typ av 

kränknin

g 

 Diskriminerings-

grund 

 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev 0 Psykisk 1 Nej 0 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojkar 

3 Fysisk 1 Nej 0 

Grundskola 

f-6 

1 Elev/ 

Pojke 

1 Elev/ 

Pojkar 

2 Fysiskt 1 Nej 0 

Grundskola 

7-9 

1 Elev/ 

Flicka 

1 Elev/ 

Pojkar 

1 Fysiskt 1 Nej 0 
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Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  

2022-10-13—2022-11-03 
Diskrimineringsgrunder 0 

Kön  

Könsöverskridande identitet  

Etnicitet  

Funktionshinder  

Sexuell läggning  

Ålder  

Religion  

Barnkonventionen  

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

såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 

kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 

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

verksamheten.   

Ekonomisk påverkan 

Ingen påverkan 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

I ärendet 2022-10-13 – 2022-11-03 så är det 1 pojke och 3 flickor som blivit utsatta för 

kränkningar.  

I de fall där en pojke varit utsatta för kränkningar så handlar det om fysiska kränkningar.  

När det kommer till de tre fall gällande flickor så är två av fallen, pojkar som utsatt flickor 

för fysiska kränkningar och ett av fallen en flicka som utsatts av psykisk kränkning av okänd 

(stöld och ej kunnat etablera vem som varit förövare).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-03 

Beslutsunderlag 

LU §58, 2022-11-11 

Tjänsteskrivelse 
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Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 282 Domar KS/2022:8 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Följande domar delges kommunstyrelsen; 

- Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 2022-10-27 

Mål nr 6189-21 

Status 

Pågående 
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§ 283 Information från förvaltningen KS/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Förvaltningens information till kommunstyrelsen 

Positiva utfall av årets medarbetarenkät  

Tillgängligt, tillitsfullt och tillsammans är de värdeord som bildar Tranemo kommuns 

värdegrund. Medarbetarenkäten är ett av de verktyg som används för att undersöka 

arbetsmiljön. Målet är att vi med hjälp av resultatet tillsammans ska utveckla och förbättra 

kommunens verksamheter. Resultatet från medarbetarenkäten 2022 visar att vi är attraktiva 

som arbetsgivare och att vi tillsammans bidrar till en bra service för de vi är till för!  

 

Tranemo kommun har engagerade medarbetare som känner arbetsglädje, delar med sig av 

kunskap och erfarenheter och lär nytt och utvecklas i arbetet. Det visar sig inte minst genom 

att över 90 % (!) instämmer helt eller delvis i att rekommendera Tranemo kommun som 

arbetsgivare.     

 

96 % av medarbetarna anger att arbetet känns meningsfullt och över 83 % att man lär nytt 

och utvecklas. Det skapar förutsättningar för våra medarbetare att vara stolta ambassadörer 

och för goda verksamhetsresultat.    

Ukraina 

Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår 

fortsatt till fyra personer. Det är samma antal som vid föregående 

kommunstyrelsesammanträde.  

Kommunpoet 

Vid förra kommunstyrelsesammanträdet informerades om att P1 Kultur skulle sända ett 

program inspelat i Tranemo om kommunpoetprojektet. Programmet sändes 1 november och 

går att höra i efterhand på länken Ett år med kommunpoeten: "Det blev svårt att säga ja till alla 

förfrågningar" 1 november 2022 - P1 Kultur Reportage | Sveriges Radio 
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Nya låntagare på biblioteket 

Det har under året tillkommit många nya låntagare på biblioteket. Mellan den 1 Mars till den 

16 november tillkom 297 nya låntagare, vilket är ett genomsnitt på 37 nya låntagare/månad. 

Samtidigt har vår digitala app ”Biblio”, för text- och ljudböcker, nu utökats med ett betydligt 

större utbud.  

Tranemo kommun uppmärksammas nationellt 

Tranemo kommun och Sjuhärad uppmärksammas nationellt och internationellt genom 

filmerna med entreprenören och kocken Tareq Taylor och hans matresa i Sjuhärad - ”Tareq 

Taylors Nordic Cookery Sjuhärad”. Se inslagen här Sjuhärad - YouTube.  

Information i korthet  

• Tranemo kommun har nått 12 000 invånare!!! (12 012 i september månad enligt SCB). 

Kommunikationsinsatser är på gång.  

• Industrimark på 10 000 kvm har sålts till Grimsås Åkeri. 

• Vi har förlängt avtalet med MA-Living i 6 månader gällande den planerade 

bostadsrättsföreningen i Silverdalen i Tranemo på grund av världsläget.  

• Just nu genomförs trygghetsundersökningen. Finns tillgänglig hela november månad 

för boende i Tranemo kommun. 

• Vi ingår i dagarna ett köpekontrakt med Erik Larsson för tomtmark i Länghem, 

flerbostäder på Kastanjevägen.  

• Dialog förs med Tidbecks om solceller på 10 000 kvm intill deras verksamhet.  

• Översyn av avtal för jakträtter pågår. 

• Dialog förs med Västtrafik gällande linje 208. Företag upplever att linjen inte synkar 

med deras arbetstider. Västtrafik föreslog mötet ihop med kommunen och företag.  

• ”RE Equity Partners AB” ska bygga 45 hyresrätter i Mejeribacken i Tranemo. Trolig 

byggstart blir under kvartal tre eller fyra år 2023.  

• VA, fjärrvärme och renhållning har en gemensam information i STT vecka 47 för att 

informera om taxorna för 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-28 

Månadsuppföljning oktober   

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall och ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på 

frågor. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  
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§ 284 Delegeringsbeslut KS/2022:13 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

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 KS-UPH 2022-11-18 

Delegeringsbeslut Personal Oktober 

Delegeringsbeslut BAB sept, okt 2022 

Delegeringsbeslut ÄO Okt 

Delegeringsbeslut LSS Okt 

Delegeringsbeslut IFO Okt 

Delegeringsbeslut Färdtjänst Okt 

Delegeringsbeslut FN SoL Okt 

Status 

Pågående 
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§ 285 Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:374 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 

- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 28 oktober 

2022 - Lägesrapport - Projekt Skene Närsjukhus oktober 2022 

- Lägesrapport - Projekt Skene Närsjukhus oktober 2022 (2) 

- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2022 - 

Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2022 och för helåret 202 

- Samverkansnämnd arbetsmarknads protokoll 2022-11-10 § 45 Sammanträdestider 2023 

- Verksamhetsplan för Sjuhärads samordningsförbund 

- Protokoll 20221116 Sjuhärads samordningsförbund 

- Nytt förslag på kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 - Länsstyrelsen Västra 

Götaland 

- Informationsbrev Nytt förslag till kommuntal 2023 

- Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 

kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 

- Bilaga Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 

Status 

Pågående 
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§ 286 Utskottsprotokoll KS/2022:10, KS/2022:39, KS/2022:1 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll AU 2022-11-03 

- Protokoll AU 2022-11-08 

- Protokoll LU 2022-11-11 

- Protokoll OU 2022-11-10 signerat 

Status 

Pågående 
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§ 287 Nämndprotokoll VN/2022:2 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll; 

- Protokoll valnämnd 2022-11-01 

- Protokoll samverkansnämnd personal 2022-11-10 

Status 

Pågående 
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§ 288 Övriga protokoll KS/2022:12, KS/2022:7, TFAB/2022:1, 

TUAB/2022:1 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 

- Boråsregionens Direktionsprotokoll 2022-10-21 

- Protokoll SÄRFs direktion 2022-10-14 

- Protokoll KPR KTR 2022-10-11 signerat 

- Protokoll TFAB 2022-11-08 + samråd signerat 

- Protokoll TUAB 2022-11-08 signerat 

Status 

Pågående 
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Plats   Forumsalen i Tranemo 


Tid   08:00 – 15:30  


 


Närvarande Beslutande  


Driton Bilalli (S), ordf. 


Lennart Haglund (C), 1e vice ordf. 


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


Rosé Torkelsson (S) 


Lena Eksberg (S) 


Gunilla Blomgren (L), ers. 


Per Simonson (Kd) 


Erica Grönesjö (V) 


Torbjörn Edgren (C) 


Cecilia Lööf (C) 


Ulf Nyberg, (M) ers. 


Stephan Bergman, (M) 


Wajdi Louise Azouri, (SD) ers. 


 


 


Icke tjänstgörande ersättare 


Bo Haarala (S) 


Göran Björk (S) 


ChrisTina Yngvesson (Kd) 


 


Övriga närvarande Anne Steine, processekreterare 


  Carita Brovall, kommunchef 


  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 


  Julio Garcia Atterström, sektionschef 


  Patrik Westerlund, sektionschef 


  Kajsa Montan, kanslichef 


  Tobias Edoff, planeringschef 


  Konrad Fredh, ekonomichef 


  Manda Schillerås, verksamhetschef 


  Robin Uhlman, samhällsplanerare 


  Juan Ochoa-Eccevarria, kulturchef                              


 


Paragrafer  § 270-§ 288 


Utses att justera  Ulf Nyberg (M) 
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Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Anne Steine 


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Driton Bilalli (S) 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 


  Ulf Nyberg (M) 


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2022-11-28 


Anslaget under tiden 2022-12-02—2022-12-26 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


 


Underskrift   Protokollet signeras digitalt 


  Anne Steine 
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§ 270 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 Tranemo kommuns befolkningsprognos.  


 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Manda Schillerås och samhällsplanerare Robin Uhlman föredrar ärendet 


och svarar på frågor. 


Status 


Pågående 
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§ 271 Kulturstrategi KS/2021:558 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar kulturstrategi för Tranemo kommun 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


2017-10-30 antog kommunfullmäktige den kulturstrategi som Trivsel - och 


trygghetsberedningen arbetade fram. Nu har den strategin omarbetats och uppdaterats. 


Förändringarna som har gjorts gäller främst uppdateringar för att harmoniera med 


kommunens övriga styrdokument, de tre hållbarhetsperspektiven och kommunens 


organisation.  


Syftet med strategin är att levandegöra kommunens vision och strategiska plan genom att 


utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. Strategin ska innehålla ett fåtal 


övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan på människors livsmiljö och hälsa 


och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en gynnsam befolkningsutveckling.  


Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och varierad 


fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och ideella krafter. 


Kulturen ska finnas i invånarnas vardag och genomsyra all kommunal verksamhet.  


Barnkonventionen  


Barns bästa har beaktats vid framtagandet av kulturstrategin. Att kommunen har en aktuell 


kulturstrategi är positivt för barn och ungdomar ur många olika aspekter. Barn kan 


utvecklas genom kulturskapande och kulturupplevelser av olika slag. Detta går väl ihop 


med artikel 6 i barnkonventionen ”Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” och 


artikel 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. 


För att beakta barnkonventionen artikel 3 ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand 


beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” har förvaltningen haft dialog med barn 


angående kulturfrågor. Feriearbetande ungdomar har funnits i kommunens olika orter 


under sommaren och pratat kultur samt erbjudit aktiviteter. Frågeställningar har tagits fram 


med hjälp av barnrättsarbetare. Förvaltningen bedömer att kulturstrategin är ett viktigt steg 


på vägen för att ge barnen det de har rätt till och kan samtidigt bidra till att långsiktigt 


planera hur vi vill att kultur för barn och ungdomar i den egna kommunen ska fungera, hur 


vi ska samarbeta och hur kulturen ska utvecklas. 
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Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Utifrån begreppen kan sägas att i sitt innehåll beaktar kulturstrategin alla människors rätt att 


delta i kulturlivet på lika villkor – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, både som 


utövare och publik. Kulturens kraft ska ses som en utvecklingsmetod för inkludering och 


vidgat deltagande.  


Beslutsunderlag 


AU §156, 2022-11-03 


Tjänsteskrivelse 2022-09-27 


Kulturstrategi med ändringar markerade 


Kulturstrategi  


Föredragning och debatt 


Kulturchef Juan Ochoa föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samtliga sektioner 


De kommunala bolagen 


Författningssamling 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Kulturstrategi  


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 272 Reglemente för gemensam bygg- och miljönämnd, Gislaved och 


Tranemo KS/2022:458 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner förslag till reglemente för samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 


13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1 januari 


2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för 


samverkansnämnd för bygg och miljö daterat 13 juni, reviderat 22 oktober 2022. Reglementet 


börjar gälla från och med 1 januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare 


reglementet att gälla. 
Inför ny mandatperiod har parlamentariska kommittén i Gislaveds kommun gjort en genomlysning 


av alla nämnders uppdrag. Reglementet för Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo är 


oförändrat i sitt grunduppdrag. 


Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo ska utöver det som föreskrivs i kommunallag (2017:725) 


följa de regler i speciallagstiftning som regleras för nämndens tilldelade uppgifter. För nämnden gäller 


också de särskilda styrdokument som värdkommunens fullmäktige beslutat ska gälla för nämnden. I 


nämndens uppdrag och det upprättade samverkansavtal som finns mellan de båda kommunerna 


framgår att Gislaveds kommun är värdkommun och bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo 


ingår i Gislaved kommuns organisation. Den gemensamma nämnden fullgör de uppgifter som 


kommunfullmäktige i Gislaveds kommun och kommunfullmäktige i Tranemo kommun genom detta 


reglemente ålagt nämnden att fullgöra. 


I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella förändringar genomförts och 


vissa förtydliganden som står inskrivna i alla reglementen. De olika förändringarna är följande. 


Förhållandet om vilken nämnd som är anställande myndighet och hur det 


ansvaret har fördelats har förtydligats för att undvika en jävsproblematik. 


Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att rutiner har tagits fram. 


Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med verksamhetsbesök. Att dessa 


planeras och genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i den 


beskrivningen.  
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Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. Ordförande kan bevilja 


det, men det ska ske restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga ärenden 


som innehåller sekretess får ske på distans.  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan på barnkonventionen.   


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsanalytiskt perspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §158, 2022-11-08 


Tjänsteskrivelse 2022-10-25 


Revidering reglemente Bygg- och miljöförvaltningen 2022-10-23 


Tjänsteskrivelse Bygg- och miljönämndens reglemente (Gislaved) 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Bygg- och miljöförvaltningen Gislaveds Kommun 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 273 Tvärpolitisk strukturplan för förskole- och skolverksamheten i 


Tranemo kommun. KS/2021:638 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar förvaltningens förslag att fortsätta att bedriva undervisningen i SFI, Grundvux 


och Komvux i dess nuvarande form (alt 5). 


• Godkänner förvaltningens information om samarbetet med Svenljunga kommun. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning 


Nedan redovisas och problematiseras det kring tre alternativa former till den undervisning i 


SFI, Grundvux och Komvux som idag bedrivs på Tranemo gymnasieskolan. Dessa alternativ 


benämns som alt 1, 2 och 3. I alt 4 analyseras konsekvenserna av att ta emot fler än fyra 


vuxna nyanlända från Ukraina. I alt 5 beskrivs fördelarna och konsekvenserna av att 


fortsätta att bedriva undervisningen i dess nuvarande form. I denna tjänsteskrivelse 


redovisas också samarbetet med Svenljunga kommun, vilket bedöms som positivt när det 


gäller samverkan kring etableringsprogrammet för elever inom AME. Ett gott samarbete 


pågår också mellan kommunerna när det gäller gemensam kompetensutveckling kring SFI. 


 


Utifrån den analys som förvaltningen har gjort ur ett ekonomiskt, ett barnrätts- och ett 


jämställdhetsperspektiv föreslås Kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag att 


fortsätta att bedriva undervisningen i SFI, Grundvux och Komvux i dess nuvarande form 


samt godkänna den information som ges angående samarbetet med Svenljunga kommun. 


Bakgrund  


En Tvärpolitisk skolplan antogs våren 2022 (KS/2021:638) och handlingsplaner har tagits 


fram av Lärandesektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och 


arbetat med. Alla uppdrag kommer att avrapporteras allt eftersom de av Lärandeutskottet 


anses vara klart handlagda med tillhörande handlingsplaner. Beslut i flera av uppdragen är 


nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. 


 


Uppdrag 
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Detta är uppdrag 21 av 24. Antalet elever som behöver SFI-undervisning minskar när 


asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och anvisats bosättning i Tranemo kommun i 


stort sett har upphört. Antalet inskrivna elever bedöms framöver vara ca 60 – 70 st.  


Med hänvisning till minskningen av antalet elever behöver organisationen för kommunens 


vuxenutbildning ses över. Översynen skall även belysa samverkan med Svenljunga kommun 


inom vuxenutbildningen. 


 


Nuläge 
Tranemo kommun bedriver dag- och kvällskurser för SFI i nya ändamålsenliga lokaler. 


Dessa bedöms dock vara mycket dyra i hyreskostnader, ca 1,1 mkr/år, vilket utgör en stor del 


av verksamhetens negativa nettokostnadsavvikelse. 


Undervisningen sker i olika homogena grupper beroende av elevernas förkunskaper och 


utbildningsbakgrund. Dessa grupper är Startgruppen, A-D grupperna samt den mycket 


populära kvällskursen. Det totala elevunderlaget har de senaste tre läsåren varit relativt 


stabilt med 50–70 elever. 
 


Samarbete med Svenljunga kommun 


Det finns en upparbetad samverkan med Svenljunga kommun vad det gäller Komvux samt 


Grund- och Gy-kurser. SFI har påbörjat gemensamma fortbildningsdagar och 


erfarenhetsutbyte med grannkommunen.  


Samarbete och samtal har även påbörjats med AME Svenljunga/Tranemo för att tillgodose 


etableringselever* extra SFI-undervisning. Sedan den 1 augusti 2022 finns det en skyldighet 


för kommuner att erbjuda nyanlända invandrare som ingår i ett etableringsprogram minst 23 


timmar sammanhållen SFI/v. Tidigare låg denna skyldighet på minst 15 timmar/v. 


* Med nyanlända invandrare som ingår i ett etableringsprogram menas följande: Efter att den 


nyanlände beviljats uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen träda in så fort som möjligt för att 


hålla etableringssamtal. Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering tillsammans med 


den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. 


Sedan görs en kartläggning av personens erfarenheter och kompetenser. En etableringsplan ska alltid 


innehålla SFI, arbetsförberedande insatser och information om det svenska samhället, så kallad 


samhällsorientering. 


 


Sedan tidigare har det funnits en skyldighet för kommunerna att inom den kommunala 


vuxenutbildningen tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de nyanlända invandrare som tar 


del av det arbetsmarknadspolitiska etableringsprogrammet. Denna utbildning har tidigare bestått av 


minst 15 timmar SFI/vecka. From 220801 ska denna utbildning minst omfatta 23 timmar/v och följa 


en plan beslutad av hemkommunen.  


 


Alternativ till åtgärder med konsekvensanalys 
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Utifrån det antal elever och deras kunskapsnivå som i snitt varit inskrivna inom SFI, 


Grundvux och Komvux de tre senaste läsåren, utifrån den budgetram som verksamheten har 


och utifrån de lagkrav som finns på kvaliteten i undervisningen har följande alternativ till 


åtgärder tagits fram och analyserats. 


 


1. Övergång till distansstudier för kursgrupper 


De allra flesta elever som går SFI, Grundvux eller Komvux har en låg grad av litteracitet, i 


många fall besitter dessa elever ingen litteracitet alls. Denna omständighet fordrar mycket 


stöd i form av verbal och digital handledning av lärare i klassrummet. Att delvis eller helt 


övergå till distansundervisning för dessa kursgrupper skulle medföra hög kostnad med låg 


andel avslutade kurser.  


IT-support på distans kring ex uppkopplingar och olika programfunktioner bedöms som 


svårhanterligt, då en del av eleverna i denna målgrupp har låg IT erfarenhet och förmodligen 


också skulle ha svårt att förstå anvisningar på ett nytt språk. 


 


2. Undervisning i blandade grupper, dvs i B-form 


De stora kunskapsstegen som finns mellan de olika renodlade kursgrupperna medför att en 


organisering i B-form, dvs i blandade grupper, inte bedöms vara ett alternativ som skulle 


främja kvaliteten av undervisningen. För elever med låg grad av eller ingen litteracitet alls 


blir denna organisationsform extra problematisk, då kraven på individualisering inom den 


egna kunskapsnivån ändå är stora. Även för pedagoger blir undervisningen i B-form 


svårhanterlig, då man behöver laborera med helt olika kursplaner i en och samma klass. 


 


3. Inköp av kurser i Svenljunga 


De allra flesta av de elever som går SFI, Grundvux eller Komvux har inget körkort och 


använder kollektiv trafik för att förflytta sig mellan orterna. En stor andel är dessutom 


kvinnor, vilka på eftermiddags- och kvällstid ofta får ta hand om sina barn. Kvällskurser kan 


mot denna bakgrund bli svåra att genomföra på annan ort. 


4. Mottagande av Ukraina-elever 


EU:s medlemsstater beslutade i mars 2022 att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet, 


vilket bland annat innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat 


uppehållstillstånd, dvs ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.  


Massflyktsdirektivet ger inte rätt till SFI eller annan utbildning inom Komvux för vuxna som 


flytt från Ukraina. För att personer som flytt från Ukraina och som ansökt om eller fått 


uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska ha rätt till utbildning i 


gymnasieskola eller gymnasiesärskola måste utbildningen påbörjas innan de fyllt 18 år. 


Migrationsverket ansvarar för att i lämplig omfattning ge vuxna som ansökt om eller fått 


uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande sysselsättning, till exempel 


genom att de får tillfälle att delta i svenskundervisning. Detta är dock inte detsamma som 


SFI och regleras inte i skolans författningar, utan i lagen om mottagande av asylsökande. 
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Personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är 


asylsökande kan också erbjudas ”Svenska från dag ett”, som är en folkbildningsinsats som 


bedrivs av studieförbund och folkhögskolor. 


Det finns i Tranemo gymnasieskola utrymme att erbjuda utbildning dagtid i SFI för 10-20 


vuxna som flytt från Ukraina; detta under förutsättningen att alla dessa ej är på samma 


kunskapsnivå. KF kan här också besluta om att erbjuda SFI till dessa vuxna som en 


uppdragsutbildning till studieförbunden och folkhögskolor, vilket Borås stad har valt att 


göra. 


 


5. Verksamheten fortsätter att bedrivas i dess nuvarande form 


Som ovan sagt har de allra flesta elever som går SFI, Grundvux eller Komvux en låg grad av 


litteracitet, i många fall besitter dessa elever ingen litteracitet alls.  Dessa förhållanden 


fordrar mycket stöd i form av verbal och digital handledning av lärare i klassrummet. Vidare 


bör undervisningen med vuxna invandrare bedrivas i så kunskapshomogena grupper som 


möjligt. Att i blandade grupper ha elever som ex har en nybörjarnivå med elever som redan 


kan prata lite svenska är kontraproducent för båda grupper.  


Vi bör i sammanhanget också betänka vad denna typ av undervisning betyder för kvinnorna 


och deras möjlighet att inkluderas i det nya landet. Kringförutsättningar som att ha 


undervisning på annan ort eller på distans kan vara hindrande för denna målgrupp, med 


efterföljande risk för tidiga avhopp. 


 


Verksamheten inom SFI, Grundvux och Komvux idag organiseras i form av 


kunskapshomogena undervisningsgrupper, vilka heter Startgruppen, A-D grupperna samt 


Kvällskursen. 


 


Ekonomisk påverkan 


Tranemos gymnasieskola har bantat ner sin organisation så långt det går för att kunna 


bedriva fullgod verksamhet utifrån lagkrav och tilldelad ram. Verksamheten har i dagsläget 


en hög nettokostnadsavvikelse pga. hög interkommunal ersättning (många folkbokförda 


elever inom kommunen som väljer kostnadsdrivande gymnasieprogram i andra kommuner 


som ex Naturbruk, Fordon och Transport, riksidrottsgymnasier) samt den höga 


lokalhyreskostnaden för SFI och vuxenutbildningen. Verksamheten presenterar däremot en 


personalbudget i balans. 


Alt 1 och 2 kan ses som mycket kostnadseffektiva på kort sikt men på längre sikt fort tillföra 


förödande konsekvenser för eleverna i form av kunskapstapp och avhopp. Konsekvenser 


som skulle bli dyra att reparera för verksamheten. 


Alt 3 kan ses som kostnadseffektiv givet att Svenljunga kommun har möjlighet att erbjuda 


dessa kurser och att eleverna har möjlighet att pendla med hjälp av kollektiv trafik. Risk för 


avhopp bedöms överhängande, med konsekvensen att undervisningen för Tranemo 


gymnasieskolan blir dyrare. 
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Alt 4 bedöms initialt inte ha så stor ekonomisk påverkan då det i dagsläget inte finns så 


många invandrade vuxna från Ukraina som skulle vara föremål för undervisning i SFI. 


Däremot bedöms verksamhetens möjligheter att ta emot fler en 20 vuxna mycket 


begränsade, särskilt om alla dessa skulle befinna sig på samma kunskapsnivå. Här finns det 


som alternativ att kommunen ger andra aktörer i uppdrag att erbjuda undervisningen. 


Alt 5 bedöms vara den mes optimala i förhållande till lagkraven och elevernas behov. 


Personalbudgeten inom SFI-Grundvux-Komvux är i och med detta alternativ i balans. 


 


Jämställdhets- och rättighetsanalys 


Konsekvenserna av tillämpning av något av alternativen ovan eller att verksamheten i 


framtiden fortsätter att bedrivas i dess nuvarande form kan ur  


ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv sammanfattas som följer. Analysen har speglats 


mot Tranemo kommuns nuvarande mål utefter CEMR-deklarationen, antagen KF 2012-05-


28: 


Hälsopåverkan för såväl kvinnor och män, pojkar och flickor 


Barn och ungas uppväxt 


Kommunen som tjänsteleverantör 


Samverkan mellan kommunens alla aktörer 


Jämställd arbetsgivare 


Demokrati och förvaltning 


De allra flesta elever som går SFI, Grundvux eller Komvux har en låg grad av litteracitet, i 


många fall besitter dessa elever ingen litteracitet alls.  Dessa förhållanden fordrar nära 


handledning av lärare i klassrummet. Att undervisningen dessutom bedrivs i så 


kunskapshomogena grupper som möjligt är också helt avgörande för att eleverna utvecklas 


snabbt i sin språkutveckling. Nyckeln till en lyckad inkludering i det nya landet är solida 


kunskaper i landets språk och samhälle. Den organisation som idag finns på Tranemo 


gymnasieskola gynnar optimal utveckling för kommunens nyanlända invandrare i både 


svenska och svenskans pragmatik, dvs samhällskunskap. Optimal utveckling i svenska och 


svenskans pragmatik är helt avgörande för en lyckad inkludering i det svenska samhället 


och däri för uppfyllandet av samtliga mål ovan. 


 


Barnkonventionen  


Den barnrättsanalys som har gjorts i de frågor som lyfts i denna tjänsteskrivelse tar sitt 


avstamp i artikel 18 ur Barnkonventionen, vilket sammanfattat föreskriver att barnets 


föräldrar eller vårdnadshavare med statens stöd har gemensamt huvudansvar för barnets 


uppfostran och utveckling. 


 


Förutsättningarna för en trygg, stimulerande, förutsägbar och tvåspråkig uppväxt för barnen 


förbättras avsevärt om föräldrarna kan kommunicera med sin omgivning på omgivningens 


språk. Om föräldrarna känner sig inkluderade i det nya samhället kommer vägen till 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-11-28 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 14 


 


inkludering för deras barn betydligt att underlättas, samtidigt som den berikande 


tvåspråkigheten bevaras. 


Förvaltningens förslag till beslut nedan har beaktat vad som bedöms vara barnets bästa 


främst utifrån artikel 18. 


Beslutsunderlag 


LU §56, 2022-11-11 


Tjänsteskrivelse 2022-10-20 


Tvärpolitisk plan  


Föredragning och debatt 


Sektionschef Julia Garcia Atterström föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Lärandesektionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status 


Avslutat 
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§ 274 Riktlinje för serviceinsatser i äldreomsorgen KS/2022:429 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar riktlinjerna för serviceinsatser inom hemtjänsten. 
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 


Riktlinjerna ska tydliggöra och komplettera socialtjänstlagen så att det framgår vad som 


gäller för Tranemo kommuns serviceinsatser. Riktlinjerna syftar till att uppnå likvärdiga 


bedömningar och en jämlik socialtjänst.  


Ärendet 


Enligt socialtjänstlagen har den enskilde rätt till kommunalt bistånd när hen inte själv kan tillgodose 


sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Det är kommunens skyldighet att tillhandahålla 


dessa.  


• Biståndshandläggarens utredning ska utgå från ett helhetsperspektiv, där hänsyn tas till den 


enskildes sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov.  


• Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att normalisera sin livsföring och 


leva ett så självständigt liv som möjligt. Den enskildes önskemål ska tillmötesgås så långt det är 


möjligt inom ramen för biståndsbeslutet.  


I kontakt med socialtjänsten ska varje enskild få en individuell bedömning utifrån sina behov. 


Socialtjänsten eftersträvar en rättssäker och jämlik bedömning om insats. Riktlinjer för serviceinsatser 


medför att de insatser som beviljas blir just detta.  


Barnkonventionen  


Riktlinjen gör gällande att vid handläggning av serviceinsatser enligt SoL till personer där 


det finns barn i hushållet eller där personen som tar emot insatser har umgänge med barn 


ska barnkonventionen särskilt beaktas. Vilket stämmer väl överens med artikel 3 - barnets 


bästa.  


Ekonomisk påverkan 


Den samlade bedömningen av individens behov tillsammans med riktlinjerna utgör 


beslutsunderlag för vilken typ och vilken mängd av serviceinsatser som beviljas. Det 


påverkar i sin tur budget i form av intäkt och kostnad för utförande. 
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Jämställdhet- och rättighetsanalys                                                                  


Riktlinjen för serviceinsatser inom hemtjänsten berör både kvinnor och män. Behovet av 


serviceinsatserna är likvärdiga och insatserna beviljas individuellt och efter behov. I 


statistiken går att utläsa att Tranemo kommun har fler kvinnor 80+ som har insatser. En 


trolig orsak till detta är att sett till befolkningen så finns det en större andel kvinnor än män i 


åldersspannet 80+. 


Kommunen har som mål att varje sektion ska agera för att garantera likvärdig behandling 


oavsett kön. Målet stämmer överens med framtagna riktlinjer.   


Beslutsunderlag 


OU §108, 2022-11-10 


Tjänsteskrivelse 2022-09-23 


Riktlinjer för serviceinsatser inom hemtjänsten. KS 2022:429 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen  


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 275 Medborgarförslag om att kommunen subventionera delar av 


lönen för extrajobb i kommunen. KS/2022:300 


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. 


Sammanfattning av ärendet 


Det har inkommit ett medborgarförslag med förslaget om att kommunen skulle kunna 


erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare där delar av lönen subventioneras av 


kommunen. Förvaltningen anser att tanken är god, men att kostnaden inte står i relation till 


eventuell nytta med förslaget. 


Ärendet 


Love Andersson har 2022 06 07 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör kunna 


erbjuda lokala företag/butiker att anställa extrajobbare året runt där delar av lönen 


subventioneras av kommunen.    


 


Förslagsställaren anser att detta kan skapa lättare ingångar för ungdomar och företagen 


genom att stärka kompetensförsörjningen och därmed skapa en mer attraktiv kommun.  


 


Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2022 09 01 via telefon och mail för att ge 


förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 


 


Idag erbjuder Tranemo kommun och Svenljunga kommun genom den gemensamma 


Arbetsmarknadsenheten (AME) lönesubvention under sommaren för elever i årskurs nio 


samt ettan och tvåan på gymnasiet. Det huvudsakliga syftet med den nuvarande 


lönesubventionen är att ungdomarna ska få möjlighet att bredda sina kunskaper inför 


kommande studie- och yrkesval. Genom lönesubventionen får företagen ett bidrag på 


3 735kr per elev om de erbjuder 90 timmars arbete under sommaren. Sommaren 2022 var 67 


elever ute hos våra företag i Tranemo kommun.  
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Vid lönesubvention är det viktigt att kommunerna jobbar med likabehandlingsprincipen, där 


alla företag får ta del av erbjudandet. Detta enligt riktlinjer från SKR (Sveriges kommuner 


och regioner). 


 


Idag går 132 elever i årskurs 9, 131 elever i årskurs 1 på gymnasiet och 91 elever i årskurs 2 


på gymnasiet. Totalt 354 elever.  


 


Det positiva med medborgarförslaget är bland annat att företag kan öppna upp för fler 


ungdomar som sedan säkrar framtidens kompetensförsörjning, att ungdomar gör något 


meningsfullt och att man kan förebygga avbrutna studier.  


 


Negativa delar i lönesubventionen är att det blir kostsamt om alla elever från nian, ettan och 


tvåan i gymnasiet erbjuds lönesubvention året om, att det blir en ökad administration.  


 


Nuvarande lönesubvention gäller endast under sommaren för både Svenljunga och Tranemo 


kommuner. Om fler timmar ska erbjudas påverkar det feriearbetarbudgeten och blir därmed 


mer kostsamt.  


 


Idag arbetar förvaltningen genom flertalet insatser i samverkan med skolan, föreningen 


Tillväxt Tranemo och Företagarna Svenljunga och Tranemo där man bland annat jobbar med 


att visa upp vad vi har för företag i kommunen. Genom Arbetsmarknadsenheten erbjuds 


bland annat prao, feriearbete och möjligheten att vara ferieentreprenör genom 


praktikplatsen.se. 


 


Många företag har idag brist på arbetare i Tranemo kommun och de söker därmed arbetare 


som kan jobba extra. Detta tyder på att det inte finns något behov av att med skattemedel 


subventionera dessa arbetstillfällen.  


 


Förvaltningen anser att medborgarförslaget har goda intentioner. Trots det och med tanke på 


de kostnader som kommer att följa med lönesubvention året runt föreslår förvaltningen att 


avslå medborgarförslaget. 


Barnkonventionen  


Förvaltningen jobbar aktivt med Arbetsmarknadsenheten, företag, skolan och föreningen 


Tillväxt Tranemo med att utveckla kompetensförsörjningsfrågorna vilket gynnar ungdomar 


att hitta ut till arbetslivet. Arbetslösheten är låg i kommunen vilket borde göra det enkelt för 


elever att hitta jobb på egen hand. Ett avslag på medborgarförslag borde inte påverka våra 


barn och ungdomar negativt.  
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Jämställdhet- och rättighetsanalys  


I dagens erbjudande för lönesubvention under sommaren får alla elever i nian, ettan- och 


tvåan på gymnasiet erbjudande oavsett kön. Ett avslag påverkar inte jämställdhet- och 


rättighetsanalysen.   


Ekonomisk påverkan 


Om förslaget bifalles skulle det innebära en högre kostnad för Tranemo kommun i det som 


idag ligger under feriearbetarbudgeten. 


Om exempelvis hälften av alla elever som går i nian samt ettan och tvåan på gymnasiet väljer 


lönesubventionen (utöver den vi redan har under sommaren) med 90 utspritt på övriga året, 


blir summan 661 095kr/år.  


 


Beslutsunderlag 


AU §161, 2022-11-08 


Tjänsteskrivelsen 2022-09-28 


Medborgarförslag om att kommunen bör subventionera delar av lönen för ungdomar 


Beslutet skickas till 


Förslagsställare- Love Andersson (C) 


Samhällssektionen 


Ekonomifunktionen  


Arbetsmarknadsenheten Svenljunga och Tranemo 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 276 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo 


kommun KS/2022:461 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo kommun.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


I enlighet med lag ”skydd mot olyckor” (2003:778) ska varje kommun bedriva ett 


systematiskt brandskyddsarbete och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 


samt hindra och begränsa skador till följd av brand.  


Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra ansvarsfördelning, implementering och uppföljning 


av det systematiska brandskyddsarbetet. Riktlinjerna vägleder till att ha en så bra förmåga 


som möjligt för att förhindra något som kan föranleda brand i Tranemo kommuns 


verksamheter eller lokaler. För att uppnå detta ska Tranemo kommun på ett aktivt sätt 


bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.  


Giltighetstiden för Tranemo kommuns tidigare riktlinjer avseende systematiskt 


brandskyddsarbete har löpt ut. En revidering av riktlinjerna är genomförd. Sammantaget 


består revideringen av mindre justeringar och redaktionella ändringar. Dessa är följande:  


• I inledningen av riktlinjerna finns ett övergripande tillägg om vad lagen säger.  


• Syftet är något förtydligat kopplat till ansvarsfördelning, implementering och 


uppföljning.  


• Tillägg i riktlinjerna avseende framtagande av handlingsplan, där det förtydligas att 


all personal inom respektive verksamhet ska veta hur man agerar om det brinner 


eller larmet går. 


I övrigt är det enbart mindre redaktionella ändringar.  


Barnkonventionen  


Riktlinjerna har en positiv inverkan utifrån ett barnperspektiv. Att systematiskt arbeta med 


brandskyddsfrågor skapar goda förutsättningar för att ha en så bra förmåga som möjligt att 


förhindra något som kan föranleda brand i Tranemo kommuns verksamheter eller lokaler, 


samt utarbeta tydliga, förankrade och genomarbetade handlingsplaner om brand skulle 
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uppstå. Det går helt i linje med artikel 6 i barnkonventionen, som föreskriver alla barns rätt 


till liv, överlevnad och utveckling.   


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhets eller rättighetsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §160, 2022-11-08 


Tjänsteskrivelse 2022-10-06 


Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo kommun 


Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo kommun (2014) 


Föredragning och debatt 


Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Kommunledningsstaben 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 277 Regler för partistöd KS/2022:487 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar regler för partistöd och upphäver tidigare gällande regler. 


• Avslutar uppdraget om att se över reglering av partistöd till partier som har politiska 


vildar på sina mandat.  


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 


Regler för partistöd har löpt ut och behöver nu revideras. 


Förvaltningen har gjort följande ändringar; 


- Ändring av benämning landsting till region. 


- Förtydligat att redovisning ska lämnas in via kommunens e-tjänst ”Redovisning av 


partistöd”. 


- Förtydligande vad redovisningen ska innefatta. 


Kommunfullmäktige gav även 2022-06-13, § 94 ett uppdrag till förvaltningen att revidera 


”Regler för partistöd” med reglering om partistöd till partier som har politiska vildar på sina 


mandat.  


Förvaltningen har genomfört en omvärldsbevakning av närliggande kommuner samt 


inhämtat rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  


Samtliga kommuner som förvaltningen har granskat har följt SKRs rekommendationer om 


att partistöd betalas ut för samtliga av partiets mandat, oberoende om det är partimedlem 


eller politisk vilde som besitter mandatet.  


SKR menar att mandaten tillhör partiet och därmed har partiet rätt till stödet.   


Förvaltningen gör bedömningen att följa SKRs rekommendation och därmed inte göra någon 


förändring i reglementet. 


Barnkonventionen  


Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 


kommunallagen efterföljs vad gäller ekonomiskt bidrag som stöd för politiska partier att 


stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  
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Ekonomisk påverkan 


Förvaltningen föreslår att inte göra någon förändring gällande utbetalning av partistöd. 


Därav ingen ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställhet- och rättighetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §162, 2022-11-08 


Tjänsteskrivelse 2022-10-25 


Regler för partistöd 2018 


KF § 94, 2022-06-13 


Föredragning och debatt 


Kanslichef Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Regler för partistöd 2022 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 278 Aktieägartillskott för lösen av lån i TFAB TFAB/2022:16 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Lämnar Tranemo Forum AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr.  


• Gör en nedskrivning av aktievärdet av motsvarande 6,0 mnkr.  
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 


Tranemo Forum har för närvarande lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet Kommuninvest med 


en rörlig ränta. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i januari 2023 kommer räntan 


uppgå till 1,98%. Med kommunens starka prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det 


finansiell möjlighet att tilldela Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,0 mnkr 


som ska nyttjas till att lösa nuvarande lån. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav 


på återbetalning och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte 


skattepliktigt. 


Ärendet 


Tranemo Forum har för närvarande ett lån på 6,0 mnkr hos kreditinstitutet Kommuninvest. 


Lånet har rörlig ränta mot Stibor 90 dagar och räntan för lånet har stigit de senaste 


månaderna. I januari 2022 var räntan för lånet 0,01% och i januari 2023 kommer räntan 


uppgå till 1,98%. Med kommunens starka prognosticerade resultat (41,4 mnkr) finns det 


finansiell möjlighet att tilldela Tranemo Forum ett ovillkorat aktieägartillskott som ska 


nyttjas till att lösa nuvarande lån. Aktieägartillskottet kommer uppgå till 6,0 mnkr vilket 


motsvarar Tranemo Forums skuldportfölj. Bolaget blir i sådana fall skuldfritt och 


kommunkoncernens skuldportfölj sänks från 734,35 mnkr till 728,35 mnkr. Exklusive 


pensionsskulden om 272,4 mnkr.  


En bedömning har gjorts med hjälp av revisionsfirman EY huruvida tillskottet ska ses som 


ett aktieägartillskott eller ett driftbidrag. Om det är ett driftbidrag är det skattepliktigt för 


Tranemo Forum vilket ger en ekonomisk påverkan för bolaget. Enligt rättspraxis är det vid 


bedömningen om tillskottet ska ses som ett driftbidrag eller aktieägartillskott av avgörande 


betydelse under vilka affärsmässiga premisser som det kommunala bolaget bedriver sin 


verksamhet. Bolaget måste vara vinstgivande (eller som minst bära sina egna kostnader) och 


inte vara beroende av att kommunen återkommande behöver tillföra medel för att täcka 


underskott. Om kommunen återkommande tillför tillskott anses det utgöra skattepliktigt 


driftsbidrag. Bedömningen i detta enskilda fall är att det är ett aktieägartillskott som kommer 


tilldelas Tranemo Forum och inte ett driftbidrag, med grund i att det inte är återkommande 
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för att täcka underskott. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning 


och kan ses som en kapitalinsats från aktieägarna och är därmed inte skattepliktigt. EY 


rekommenderar däremot Tranemo Forum att till bolagets deklaration lägga en öppen 


upplysning om det erhållna tillskottet för att minska risken för skattetillägg om Skatteverket 


skulle komma att göra en annan bedömning.  


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn. 


Ekonomisk påverkan 


I och med aktieägartillskottet ökas aktieposten från nuvarande 6 mnkr till 12 mnkr i 


Tranemo Forum. En bedömning av värdet på aktierna har gjorts vilket lett fram till att en 


nedskrivning av aktierna, med motsvarande insatta medel, behöver göras. Detta med grund 


i att det är det insatta aktiekapitalvärdet som utgör bolagets värdering (6 mnkr). Vidare blir 


det en resultatpåverkande post för kommunen som sänker sitt resultat med 6,0 mnkr. Den 


nuvarande prognosen på 41,4 mnkr sänks därmed till 35,4 mnkr. Prognosen är fortsatt 


mycket stark och överstiger budget med 15,4 mnkr.  


Ett av delmålen för god ekonomisk hushållning är att balanskravsresultatet ska uppgå till 


minst 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Trots en sänkning av resultatet 


uppnås målet då prognosen för resultatet anger 4,4%.  


Tranemo Forum kommer få redovisa aktieägartillskottet som en ökning av eget kapital. De 


får även en minskad, framtida, räntekostnad på 30 tkr då amortering av lånet sker. 


Räntekostnaden avser januari och fastställs per kvartal i relation till Stibor 90 dagar som 


fortsätter stiga. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


TF §62, 2022-11-08 


Tjänsteskrivelse 2022-10-24 


Aktieägartillskott 


Föredragning och debatt 


Ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen 


Tranemo Forums styrelse 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 279 Anmälan enligt Lex Sarah KS/2022:409 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar att anmälan enligt Lex Sarah har skickats till Inspektionen för vård och 


omsorg (IVO). 
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 


Utredningen visat på allvarliga brister gällande missförhållande där några av brukarna inte 


garanteras en god vård och omsorg. I detta fallet anmäler omsorgssektionen även sig själv 


gällande den påbörjade genomlysningen som sedermera inte fullföljdes samt bristande 


efterlevnad av styrdokument och rutiner inom sektionen. 


Ärendet 


Det är flera händelser som leder till denna Lex Sarah anmälan. Det inkom information från 


visselblåsare om missförhållanden på enheten vilket ledde till att en omfattande 


genomlysning genomfördes och som påvisade följande brister.  Stöld i hemmet där en 


brukares smycke försvunnit har uppdagats. Det har funnits en tendens till att de brukare 


som man vet brukar tacka nej till insats rings till och medarbeten får då ett nej. Insatser 


erbjuds tidigare än planerat men även att insatser senarelagts utifrån planering. Medarbetare 


”bytt” brukare med varann vilket påverkat kontinuiteten. Några medarbetare utförde 


insatserna hos brukarna på mycket kort tid än bedömd planerad tid, vilket skapade 


utrymme till längre rast för egen del. Information inkommit om att viss personal kontaktat 


brukare och meddelat att besöket inte kunde utföras på grund av tidsbrist för att skapa 


luckor i egna schemat. Brister i rapportering, få anteckningar i journal, bristande 


dokumentation. Loggning av incheckning hos brukare visade på i några fall att platsen ej 


gått att verifiera, osäkert om medarbetare ”checkat” in hos brukare. Planering av rutter har 


skett till vissa medarbetares fördel. Ett fåtal medarbetare röker på arbetstid och i 


arbetskläder trots riktlinjer om tobaksfri arbetsdag. 


Barnkonventionen  


Ärendet har en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv då åtgärderna i utredningen 


leder till systematiskt kvalitetsarbete. 
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Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan. 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Riktlinjen för serviceinsatser inom hemtjänsten berör både kvinnor och män. Behovet av 


serviceinsatserna är likvärdiga och insatserna beviljas individuellt och efter behov. I 


statistiken går att utläsa att Tranemo kommun har fler kvinnor 80+ som har insatser. En 


trolig orsak till detta är att sett till befolkningen så finns det en större andel kvinnor än män i 


åldersspannet 80+. Kommunen har som mål att varje sektion ska agera för att garantera 


likvärdig behandling oavsett kön. Målet stämmer överens med framtagna riktlinjer.  


Beslutsunderlag 


OU §106, 2022-11-10 


Tjänsteskrivelse 2022-10-12 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 280 Anmälan enligt Lex Maria KS/2022:409 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar att anmälan enligt Lex Maria har skickats till Inspektionen för vård och 


omsorg (IVO). 
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 


Utredningen visar på allvarliga brister där några patienter har utsatts för vårdskador.  Vi kan 


inte garantera en god vård och omsorg som är patientsäker och en lex Maria anmälan görs. 


Ärendet 


Det är en rad av händelser under våren och sommaren 2022 som leder till denna lex Maria 


anmälan. En omfattande genomlysning av enheten har genomförts som visade på en rad av 


brister. Bristande utförande av hygien där omvårdnadspersonal åsamkat några brukare 


vårdskada i form av svampinfektion.  


Svinn av narkotiska läkemedel där sömntabletter försvunnit. Medarbetare har i efterhand 


kontrollräknat patients narkotiska läkemedel.  


Felaktigt utförd sårvård där använt förband avlägsnats och därefter omlagt med nytt 


förband utan att såret rengjordes.   


Uteblivna insatser som kontroll av blodtryck och temp. Smärtstillande läkemedel givits med 


för kort intervall. Utförande av träningsprogram har fördröjts.  


Pumpstövelbehandling har ej utförts enligt ordination. 


Barnkonventionen  


Ärendet har en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv då åtgärderna i utredningen 


leder till systematiskt kvalitetsarbete. 


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan 
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Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Insatser från kommunal hälso- och sjukvård berör både kvinnor och män utifrån individuellt 


behov. Kommunen har som mål att varje sektion ska agera för att garantera likvärdig 


behandling oavsett kön.  


Beslutsunderlag 


OU §107, 2022-11-10 


Tjänsteskrivelse 2022-10-12 


 


Beslutet skickas till 


Omsorgssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 281 Anmälan om kränkningar till huvudman 2022 KS/2022:107 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av inkomna anmälningar av kränkning till huvudmannen. 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i skollagen. Följande 


paragraf beskriver vad som gäller:  


”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 


ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 


rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 


kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 


Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 


och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 


behandling i framtiden.” Skollagen 2010:800 6 kap. 10 §  


Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är i Tranemo kommun delegerat till rektor 


och bitr. rektor. Detta redovisas separat som delegationsbeslut. 


Ärendet 


Lärandesektionen redovisar till varje utskottssammanträde de anmälningar om kränkning 


som har inkommit sedan förra sammanträdet. Från 2022 redovisas endast utförligare 


sammanställning och analys av de kränkningsärenden som inkommit under läsåret efter 


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


utskottsmötet.  


Tabell 1. Anmälda kränkningar inkomna 2022-10-13—2022-11-03 
Skolform  Utsatt 


barn/elev 


 Inblandade  Typ av 


kränknin


g 


 Diskriminerings-


grund 


 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev 0 Psykisk 1 Nej 0 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojkar 


3 Fysisk 1 Nej 0 


Grundskola 


f-6 


1 Elev/ 


Pojke 


1 Elev/ 


Pojkar 


2 Fysiskt 1 Nej 0 


Grundskola 


7-9 


1 Elev/ 


Flicka 


1 Elev/ 


Pojkar 


1 Fysiskt 1 Nej 0 
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Tabell 2. Anmälda kränkningar kopplad till diskrimineringsgrund inkomna  


2022-10-13—2022-11-03 
Diskrimineringsgrunder 0 


Kön  


Könsöverskridande identitet  


Etnicitet  


Funktionshinder  


Sexuell läggning  


Ålder  


Religion  


Barnkonventionen  


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


såväl barnkonventionen som skollagen. Rutinerna för anmälan och utredning av 


kränkningar och diskriminering är en del av Lärandesektionens trygghetsarbete, 


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


verksamheten.   


Ekonomisk påverkan 


Ingen påverkan 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


I ärendet 2022-10-13 – 2022-11-03 så är det 1 pojke och 3 flickor som blivit utsatta för 


kränkningar.  


I de fall där en pojke varit utsatta för kränkningar så handlar det om fysiska kränkningar.  


När det kommer till de tre fall gällande flickor så är två av fallen, pojkar som utsatt flickor 


för fysiska kränkningar och ett av fallen en flicka som utsatts av psykisk kränkning av okänd 


(stöld och ej kunnat etablera vem som varit förövare).  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-11-03 


Beslutsunderlag 


LU §58, 2022-11-11 


Tjänsteskrivelse 
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Beslutet skickas till 


Lärandesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 282 Domar KS/2022:8 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Följande domar delges kommunstyrelsen; 


- Dom Förvaltningsrätten i Jönköping 


Dom 2022-10-27 


Mål nr 6189-21 


Status 


Pågående 
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§ 283 Information från förvaltningen KS/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner månadsuppföljningen och förvaltningens information. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Förvaltningens information till kommunstyrelsen 


Positiva utfall av årets medarbetarenkät  


Tillgängligt, tillitsfullt och tillsammans är de värdeord som bildar Tranemo kommuns 


värdegrund. Medarbetarenkäten är ett av de verktyg som används för att undersöka 


arbetsmiljön. Målet är att vi med hjälp av resultatet tillsammans ska utveckla och förbättra 


kommunens verksamheter. Resultatet från medarbetarenkäten 2022 visar att vi är attraktiva 


som arbetsgivare och att vi tillsammans bidrar till en bra service för de vi är till för!  


 


Tranemo kommun har engagerade medarbetare som känner arbetsglädje, delar med sig av 


kunskap och erfarenheter och lär nytt och utvecklas i arbetet. Det visar sig inte minst genom 


att över 90 % (!) instämmer helt eller delvis i att rekommendera Tranemo kommun som 


arbetsgivare.     


 


96 % av medarbetarna anger att arbetet känns meningsfullt och över 83 % att man lär nytt 


och utvecklas. Det skapar förutsättningar för våra medarbetare att vara stolta ambassadörer 


och för goda verksamhetsresultat.    


Ukraina 


Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår 


fortsatt till fyra personer. Det är samma antal som vid föregående 


kommunstyrelsesammanträde.  


Kommunpoet 


Vid förra kommunstyrelsesammanträdet informerades om att P1 Kultur skulle sända ett 


program inspelat i Tranemo om kommunpoetprojektet. Programmet sändes 1 november och 


går att höra i efterhand på länken Ett år med kommunpoeten: "Det blev svårt att säga ja till alla 


förfrågningar" 1 november 2022 - P1 Kultur Reportage | Sveriges Radio 



https://sverigesradio.se/avsnitt/ett-ar-med-kommunpoeten-det-blev-svart-att-kunna-saga-ja-till-alla-forfragningar

https://sverigesradio.se/avsnitt/ett-ar-med-kommunpoeten-det-blev-svart-att-kunna-saga-ja-till-alla-forfragningar
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Nya låntagare på biblioteket 


Det har under året tillkommit många nya låntagare på biblioteket. Mellan den 1 Mars till den 


16 november tillkom 297 nya låntagare, vilket är ett genomsnitt på 37 nya låntagare/månad. 


Samtidigt har vår digitala app ”Biblio”, för text- och ljudböcker, nu utökats med ett betydligt 


större utbud.  


Tranemo kommun uppmärksammas nationellt 


Tranemo kommun och Sjuhärad uppmärksammas nationellt och internationellt genom 


filmerna med entreprenören och kocken Tareq Taylor och hans matresa i Sjuhärad - ”Tareq 


Taylors Nordic Cookery Sjuhärad”. Se inslagen här Sjuhärad - YouTube.  


Information i korthet  


• Tranemo kommun har nått 12 000 invånare!!! (12 012 i september månad enligt SCB). 


Kommunikationsinsatser är på gång.  


• Industrimark på 10 000 kvm har sålts till Grimsås Åkeri. 


• Vi har förlängt avtalet med MA-Living i 6 månader gällande den planerade 


bostadsrättsföreningen i Silverdalen i Tranemo på grund av världsläget.  


• Just nu genomförs trygghetsundersökningen. Finns tillgänglig hela november månad 


för boende i Tranemo kommun. 


• Vi ingår i dagarna ett köpekontrakt med Erik Larsson för tomtmark i Länghem, 


flerbostäder på Kastanjevägen.  


• Dialog förs med Tidbecks om solceller på 10 000 kvm intill deras verksamhet.  


• Översyn av avtal för jakträtter pågår. 


• Dialog förs med Västtrafik gällande linje 208. Företag upplever att linjen inte synkar 


med deras arbetstider. Västtrafik föreslog mötet ihop med kommunen och företag.  


• ”RE Equity Partners AB” ska bygga 45 hyresrätter i Mejeribacken i Tranemo. Trolig 


byggstart blir under kvartal tre eller fyra år 2023.  


• VA, fjärrvärme och renhållning har en gemensam information i STT vecka 47 för att 


informera om taxorna för 2023. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-11-28 


Månadsuppföljning oktober   


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall och ekonomichef Konrad Fredh föredrar ärendet och svarar på 


frågor. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 



https://www.youtube.com/channel/UCnQZMYIQhiu2XmEodCXykyQ
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  
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§ 284 Delegeringsbeslut KS/2022:13 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


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 KS-UPH 2022-11-18 


Delegeringsbeslut Personal Oktober 


Delegeringsbeslut BAB sept, okt 2022 


Delegeringsbeslut ÄO Okt 


Delegeringsbeslut LSS Okt 


Delegeringsbeslut IFO Okt 


Delegeringsbeslut Färdtjänst Okt 


Delegeringsbeslut FN SoL Okt 


Status 


Pågående 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-11-28 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 39 


 


 


 


§ 285 Delgivningar KS/2022:12, KS/2022:374 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande handlingar; 


- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 28 oktober 


2022 - Lägesrapport - Projekt Skene Närsjukhus oktober 2022 


- Lägesrapport - Projekt Skene Närsjukhus oktober 2022 (2) 


- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2022 - 


Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2022 och för helåret 202 


- Samverkansnämnd arbetsmarknads protokoll 2022-11-10 § 45 Sammanträdestider 2023 


- Verksamhetsplan för Sjuhärads samordningsförbund 


- Protokoll 20221116 Sjuhärads samordningsförbund 


- Nytt förslag på kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 - Länsstyrelsen Västra 


Götaland 


- Informationsbrev Nytt förslag till kommuntal 2023 


- Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 


kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 


- Bilaga Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 


Status 


Pågående 
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§ 286 Utskottsprotokoll KS/2022:10, KS/2022:39, KS/2022:1 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll AU 2022-11-03 


- Protokoll AU 2022-11-08 


- Protokoll LU 2022-11-11 


- Protokoll OU 2022-11-10 signerat 


Status 


Pågående 
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§ 287 Nämndprotokoll VN/2022:2 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande nämndsprotokoll; 


- Protokoll valnämnd 2022-11-01 


- Protokoll samverkansnämnd personal 2022-11-10 


Status 


Pågående 
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§ 288 Övriga protokoll KS/2022:12, KS/2022:7, TFAB/2022:1, 


TUAB/2022:1 


Kommunstyrelsens beslut 


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


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


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande protokoll; 


- Boråsregionens Direktionsprotokoll 2022-10-21 


- Protokoll SÄRFs direktion 2022-10-14 


- Protokoll KPR KTR 2022-10-11 signerat 


- Protokoll TFAB 2022-11-08 + samråd signerat 


- Protokoll TUAB 2022-11-08 signerat 


Status 


Pågående 
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