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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17
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Via Skypelänk

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

Justerare

Agnetha Lantz (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2020-11-20

Underskrifter

Sekreterare

Cecilia Undfors

Ordförande

Mats Holmstedt

Justerare

Agnetha Lantz

Justerares sign

§§ 226-252

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen §§ 226-252

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Datum då anslaget
sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget
tas ned

2020-12-14

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Underskrift

Lasse Sirviö, registrator/administrativ assistent

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 226 Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar
att

Agnetha Lantz (S) justerar dagens protokoll.

§ 227 Fastställande av föredragningslista
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
Övrig fråga: Björn Forsell har en fråga om standarden på bussar som
kör skolskjuts.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 228 Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommundirektör Pär Thudeen informerar om:


Justerares sign

De minnesanteckningar som skrivs vid stabsmöten om covid-19
mejlas ut till gruppledarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 229 Ekonomi – budgetuppföljning per 2020-10-31
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf informerar om budgetuppföljning per
2020-10-31. Prognosen för Tranås kommun är ett överskott på
30,8 mnkr. Budgeterad resultat är 9 mnkr. Förklaringen till förbättringen
är att staten skjutit till extra medel (ca 34 mnkr) kopplat till covid-19.
Ersättningen är av engångskaraktär. I prognosen är även utdelning på 10
mnkr från de kommunala bolagen inräknad.
Barn- och utbildningsnämndens prognos är ett underskott på 11 mnkr och
socialnämndens ett underskott på 4 mnkr.
Bolagskoncernens helårsprognos är ett överskott på 21 mnkr vilket är
5 mnkr sämre än budgeterat.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2020-10-31
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/167

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 230 Revidering av attestreglemente samt återrapportering

av rutiner för fakturahantering
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta reviderat attestreglemente,

att

godkänna återrapporteringen av rutiner för fakturahantering.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Med anledning av att
kommunen utsatts för bedrägeri, där falska fakturor betalas, har
ekonomiavdelningens rutiner granskats, både internt och av extern aktör.
Resultatet blev åtgärder som presenteras i underlaget. Avdelningen
föreslår även revidering av attestreglementet med förtydligande kring
ansvar och befogenheter för de olika attestanterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 207
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-11-03
Attestreglemente och utbetalningar (RUT 0901) samt blankett (BLA 0998) för
Tillfällig attesträtt
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/367

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 231 Återbesättande av tjänst ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen beslutar
att

ekonomiavdelningen får återbesätta en tjänst som ekonomiassistent.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutade
2020-02-18 § 25 att fatta beslut om återtillsättning av
kommunledningsförvaltningens vakanta tjänster t o m år 2021.
Ekonomiavdelningen vill återbesätta en tjänst som ekonomiassistent
eftersom arbetsuppgifterna inte kan fördelas ut på befintlig personal.
En ekonomiassistent är ett stöd till alla på avdelningen men även i hela
Tranås kommun. Tjänsten innebär att vara ”spindeln i nätet”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 208
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-10-15
Befattningsbeskrivning och rekryteringsannons
Expedieras till:
Diariet
Ekonomiavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/473

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 232 Information om socialnämndens ekonomi
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Socialchef Lasse Jansson och socialnämndens ordförande Magnus
Nordgren (C) redogör för socialnämndens ekonomi. Prognosen är ett
underskott på 4 mnkr. Förklaringen till underskottet är kostnader
kopplade till covid-19, personlig assistans, placeringar av barn och unga
samt minskade statliga migrationsmedel. Många verksamheter är
kostnadseffektiva och den ekonomiska kontrollen är god.
Prognosen för 2021-2023 visar ökat underskott beroende på ökade behov
av socialtjänst bland kommunens medborgare.
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/105

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 233 Arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

den modell där fördelningen av arbetsmiljöuppgifter sker
kommunfullmäktige-nämnd-förvaltningschefsektions/avdelningschef-enhetschef ska användas i Tranås
kommun.

Sammanfattning

HR-specialist Sofia Levander föredrar ärendet. De förtroendevalda är
kommunens yttersta representanter som arbetsgivare när det gäller
arbetsmiljöfrågor. Kommunledningsförvaltningens förslag är att den
nämnd som har ansvaret för en verksamhet också har ansvaret för
arbetsmiljön. Detta tydliggörs genom en fördelning av
arbetsmiljöuppgifter.
Fördelningen utgår från kommunfullmäktige som är kommunens högsta
beslutande organ och som har det yttersta ansvaret. Därefter fördelas
arbetsmiljöuppgifterna till nämnderna som i sin tur fördelar det vidare till
förvaltningschef och därefter ansvarig chef. På så sätt blir det tydligt vem
som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för en viss verksamhet.
Den som får uppgifter ska också ges resurser och befogenheter för
uppdraget, t ex i form av tid, pengar och möjlighet att fatta vissa beslut.
Ajournering

Erik Nygårds (L) begär ajournering i 5 min, kl. 11.03-11.08.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 209
HR-avdelningens tjänsteutlåtande 2020-10-20
Blanketter för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/314

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 234 Rapport om chefernas arbetsmiljö 2019
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

HR-specialist Sofia Levander föredrar ärendet. HR-avdelningen har
genom en enkät kartlagt chefernas organisatoriska och sociala
arbetsmiljö. Sammantaget visar kartläggningen ett positivt resultat.
HR har identifierat några gemensamma utvecklingsområden för hela
kommunen nämligen individuell kompetensutvecklingsplan, avlastning
vid hög arbetsbelastning alternativt tydliggörande av gränser för
arbetsinnehållet, påfrestande arbetsuppgifter/konflikter samt
återhämtning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 210
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-17
Rapport Chefernas arbetsmiljö
Powerpointpresentation
Expedieras till:
Diariet
HR-avdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/474

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 235 Information om HR- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

HR-chef Gustav Liljenström informerar om arbetet med den nya
förvaltningen, HR- och arbetsmarknadsförvaltningen, som inrättas vid
årsskiftet 2020/2021.

Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/383

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 236 Svar på fråga om utköp av anställda
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26 § 171 ställde Mikael
Stenquist (S) en fråga till kommunstyrelsens ordförande Mats Holmstedt
(M) om de utköp av anställda som SVT rapporterat om.
Kommunfullmäktige beslutade att svar skulle ges i kommunstyrelsen.
HR-chef Gustav Liljenström informerar om utköpen för totalt ca 5 mnkr.
Bakgrunden är ett politiskt beslutat åtgärdsprogram för att sänka sjuktal
samt fokus på långa, ej utredda fall. Han beskriver de åtgärder som vidtas
innan det blir aktuellt med utköp.
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/496

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 237 Skolchef för Vux Tranås

KS2020/475

Kommunstyrelsen beslutar
att

förvaltningschefen för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen utses
till skolchef från 2021- 01-01 för den kommunala vuxenutbildningen
Vux Tranås.

Sammanfattning

HR-chef Gustav Liljenström föredrar ärendet. Enligt skollagen ska det
finnas en skolchef för varje skolområde. Om skolområdena särskiljs
mellan olika förvaltningar ska flera skolchefer utses. Eftersom den
kommunala vuxenutbildningen i Tranås vid årsskiftet byter förvaltning
till HR- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver kommunstyrelsen i
egenskap av huvudman utse en ny skolchef för Vux Tranås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 211
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-29
Expedieras till:
Diariet
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 238 Information om inköpssystemet
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Upphandlingssamordnare Camilla Amredahl, ekonomi- och
inköpsassistent Pernilla Engstrand samt upphandlare Josefin Claesson
Hedå informerar om arbetet med det nya inköpssystemet Proceedo.
Sedan i början av november har samtliga beställare tillgång till systemet.
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 17(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 239 Höglandets samordningsförbund – verksamhetsplan

2021 och budget 2021-2023
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslaget till verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023
för Höglandets samordningsförbund.

Sammanfattning

Höglandets samordningsförbund har 2020-10-16 inkommit med förslag
till verksamhetsplan för 2021 samt budget 2021-2023.
Höglandets samordningsförbund bildades 2011 och består av
kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser
som utförs av huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam
ålder att få eller förbättra förmågan att arbete. Uppdraget regleras genom
lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förslaget är att
Tranås kommun bidrar med 339 600 kronor per år 2021-2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020.11-10
Verksamhetsplan 2021 samt budget 2021-2023
Expedieras till:
Diariet
Höglandets samordningsförbund
Ekonomi

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/462

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 18(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 240 Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av nedanstående anmälningsärende.

Sammanfattning

Länsstyrelsens beslut om fördelning av anvisningstal år 2021
KS2020/493
Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna motsätter sig att partierna inte har fått yttra sig över
förslag till beslut. Partiet motsätter sig även anvisningstalet på fyra
personer. Sverigedemokraterna anser att det ska vara noll för Tranås
kommun.
Expedieras till:
Diariet
Sverigedemokraterna i Tranås

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 241 Näringslivsfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Tranås Uniteds vd Pär-Anders Davidsson informerar om aktuella
näringslivsfrågor i Tranås kommun.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 242 Kommunstyrelsens internkontrollplan år 2021
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta internkontrollplan för kommunstyrelsen avseende år 2021.

Sammanfattning

Varje nämnd ska årligen upprätta en internkontrollplan för sin
verksamhet. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till internkontrollplan
utifrån den kommungemensamma mallen. Kontrollpunkterna har valts ut
utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som har genomförts inom
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 218
Kansliavdelningens tjänsteutlåtande 2020-10-15
Utkast till internkontrollplan för kommunstyrelsen år 2021
Sammanställning av risk- och väsentlighetsanalys för
kommunledningsförvaltningen
Expedieras till:
Diariet
Avdelningschefer KLF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/445

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 21(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 243 Allmänna besparingar- revidering av beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

kommundirektören ges i uppdrag att fortsatt hantera de åtgärder för
besparingar som kommunstyrelsen beslutade 2018-06-19 § 125,

att

återföra ansvaret för kompetensutveckling till förvaltningschef.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutade
2018-06-13 § 125 om allmänna besparingar inom de sju områdena
anställningspolitik, övertid, sjukfrånvaro, restriktioner för resor, logi,
annonsering, reklam, kurser/konferenser, inköps- och avtalspolitik,
investeringspolitik samt ständiga förbättringar. Verksamheternas
besparingsarbete har gett effekt inom alla områden.
En negativ konsekvens av besparingarna märks inom området
”restriktioner av resor och logi, annonsering och reklam samt kurser och
konferenser”. Kommunledningsgruppen bedömer att det är ohållbart att
inte satsa på kompetensutveckling. Förslaget är att återföra ansvaret för
kompetensutveckling till budgetansvarig chef samt att ge
kommundirektören i uppdrag att fortsatt hantera de åtgärder för
besparingar som kommunstyrelsen beslutade om i juni 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-03 § 205 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att


kommundirektören ges i uppdrag att fortsatt hantera de åtgärder
för besparingar som kommunstyrelsen beslutade 2018-06-19 §
125,



återföra ansvaret för kompetensutveckling till budgetansvarig
chef.

Yrkanden

Mikael Stenquist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återföra
ansvaret för kompetensutveckling till förvaltningschef.
Erik Nygårds (L) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsgång

Ordföranden hanterar en att-sats i taget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslagets första attsats.
Ordföranden ställer därefter proposition på Erik Nygårds (L) och Mikael
Stenquists (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Erik Nygårds (L) yrkande.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

ST424/18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 243 Allmänna besparingar- revidering av beslut

ST424/18

Votering

Socialdemokraterna begär votering som genomförs enligt följande:
Ja för Erik Nygårds (L) yrkande,
Nej för Mikael Stenquists (S) yrkande.
Krister Rydholm (M)
Carin Wallin (C)
Tony Ståhl (KD)
Erik Nygårds (L)
Björn Forsell (SD)
Torbjörn Johansson (SD)
Mikael Stenquist (S)
Agnetha Lantz (S)
Jenny Englund (S)
Anders Karlsson (S)
Mats Holmstedt (M)
Resultat

Ja
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
5

6

Resultat

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael
Stenquists (S) yrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 205
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-10-08
Expedieras till:
Diariet
Ekonomiavdelningen
Alla förvaltningar

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 23(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 244 Upphävande av möbelstopp

ST30/19

Kommunstyrelsen beslutar
att

upphäva möbelstoppet och återföra ansvaret för inköp av möbler till
förvaltningschef.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutade
2019-10-29 § 268 att inköpsstopp av möbler skulle gälla tills vidare. Då
restriktivitet råder inom alla utgiftsposter föreslår
kommunledningsförvaltningen en revidering av gällande beslut så att
varje budgetansvarig chef får avgöra om möbelinköpet kan utföras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-110-03 §§ 206 att
föreslå kommunstyrelsen att upphäva möbelstoppet och återföra ansvaret
för inköp av möbler till budgetansvarig chef.
Yrkande

Mikael Stenquist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att upphäva
möbelstoppet och återföra ansvaret för inköp av möbler till
förvaltningschef.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsens
arbetsutskott och yrkandet från Mikael Stenquist (S) och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Stenquists (S) yrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 206
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-10-08
Expedieras till:
Diariet
Ekonomiavdelningen
Alla förvaltningar

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 24(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 245 Taxa år 2021 – plan- och bygglagen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

i plan- och byggtaxan ändra justeringsfaktorn N till 1,0
från 2021-01-01 och att det gäller nya ärenden.

Sammanfattning

För att långsiktigt täcka bygg- och miljönämndens kostnader för plan- och
bygglovsarbetet föreslår bygg- och miljönämnden 2020-10-05 § 155 att
kommunfullmäktige justerar plan- och byggtaxan. Förslaget är en höjning
med 20 procent från 2021-01-01 genom att den så kallade
justeringsfaktorn ändras från 0,83 till 1,0. Det innebär att Tranås hamnar
i nivå med Nässjö och Vetlanda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 219
Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-10-05 § 155
Tjänsteutlåtande bygg- och miljöförvaltningen 2020-10-04
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/480

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 25(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 246 Taxor år 2021 – kultur- och fritidnämnden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta föreslagna taxor för kultur- och fritidsnämnden för år 2021.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av nämndens
taxor och tagit fram ett förslag till nya taxor för 2021. Kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott ställde sig 2020-11-02 § 178 bakom
förslaget och 2020-11-16 beslutade nämndens ordförande, på delegation,
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor.
Delegationsbeslutet fattades med hänvisning till att nämnden ställde in
sitt sammanträde 2020-11-16 på grund av covid-19.
Enligt kommunens huvudreglemente ska taxor av principiell art
fastställas av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden bedömer
att årets revidering är så omfattande att förslaget är av principiell art.
Nämndens ekonomi påverkas inte eftersom det främst handlar om att
oanvända taxor tas bort. Föreningarna påverkas inte heller, däremot
kommer ett begränsat antal privatpersoner få en höjning av timtaxan i
tennis- och badmintonhallen.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande 2020-11-16
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 202-11-02 § 178
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-30
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 26(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 247 Återrapportering av bifallna motioner och

medborgarförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav i maj 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheten till återrapportering av bifallna motioner och
medborgarförslag. Kansliavdelningen har gjort en sammanställning för
innevarande mandatperiod. Den visar att verkställigheten av bifallna
motioner och medborgarförslag är god.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 221
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-10-12
Kommunfullmäktige 2020-05-04 § 60
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/174

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 27(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 248 Svar på motion om långsiktigt hållbar samverkan kring

stödet till våldsutsatta kvinnor och barn
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera motionen med motiveringen att samarbetet mellan
Tranås kommun och kvinnojouren Helga ska belysas ytterligare i
samråd med socialförvaltningen.

Reservation

Mikael Stenquist (S), Agnetha Lantz (S), Anders Karlsson (S) och Jenny
Englund (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Vänsterpartiet föreslår i en motion daterad 2020-04-27:


att kommunen snarast utreder möjligheten att ingå IOP-avtal med
Kvinnojouren Helga,



att kommunen upprättar någon form av mer varaktig samverkan
med Kvinnojouren, genom IOP-avtal eller på annat lämpligt sätt,



att ekonomiska medel till jourens verksamhet avsätts i kommande
budget,



att jouren redan i år ges ett akut ekonomiskt tillskott, förslagsvis
från KS budgetram.

Kommunfullmäktige remitterade 2020-05-04 § 68emitterat motionen till
socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande. Socialnämnden
beslutade 2020-09-23 § 95 att föreslå avslag på motionen samt att ställa
sig bakom socialförvaltningens yttrande. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2020-11-03 § 222 att föreslå kommunstyrelsen att
avslå motionen med hänvisning till socialnämndens beslut.
Yrkanden

Mikael Stenquist (S) yrkar bifall till motionens andra att-sats samt avslag
på övriga att-satser.
Mats Holmstedt (M) yrkar avslag på motionen samt gör ett
tilläggsyrkande att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda
om IOP-avtal är ett alternativ för Tranås kommun.
Carin Wallin (C) yrkar på återremiss med motiveringen att frågan om
samarbetet mellan Tranås kommun och kvinnojouren Helga ska belysas
ytterligare i samråd med socialförvaltningen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller återremitteras. Han finner att ärendet ska återremitteras.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/226

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 28(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 248 Svar på motion om långsiktigt hållbar samverkan kring

stödet till våldsutsatta kvinnor och barn
Votering

Socialdemokraterna begär votering som genomförs enligt följande:
Ja för att frågan ska avgöras vid dagens sammanträde,
Nej för återremiss.
Ja
Krister Rydholm (M)
Carin Wallin (C)
Tony Ståhl (KD)
Erik Nygårds (L)
Björn Forsell (SD)
Torbjörn Johansson (SD)
Mikael Stenquist (S)
Agnetha Lantz (S)
Jenny Englund (S)
Anders Karlsson (S)
Mats Holmstedt (M)
Resultat

Nej
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
4

X
7

Resultat

Med röstsiffrorna 7-4 finner ordföranden att ärendet ska återremitteras.
Reservation

Mikael Stenquist (S), Agnetha Lantz (S), Anders Karlsson (S) och Jenny
Englund (S) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 222
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-10-07
Protokoll socialnämnden 2020-09-23 § 95
Tjänsteutlåtande socialtjänsten 2020-09-15
Protokoll kommunfullmäktige 2020-05-04 § 68
Motion Vänsterpartiet 2020-04-27
Expedieras till:
Diariet
Vänsterpartiet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/226

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 29(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 249 Svar på medborgarförslag om Tranås Konstråd som

remissinstans
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kompetensen att
förändra och smycka det offentliga rummet i Tranås kommun finns
inom kommunens organisation.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2020-02-14 föreslås Tranås Konstråd bli
remissinstans i frågor som rör förändringar och utsmyckningar av det
offentliga rummet i Tranås kommun. Kommunstyrelsen beslutade i juni
2020 att återremittera medborgarförslaget med uppdraget att begära in
en kompetensförteckning från Tranås Konstråd. Av en kompletterande
skrivelse från Tranås Konstråd och förslagsställaren framgår att
medlemmarnas kompetens inte anses vara av reell betydelse. Istället
framhålls att det av rådets stadgar framgår att en uppgift är att bli
remissinstans till kommunen i frågor som rör utsmyckning av det
offentliga rummet. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är
att medborgarförslaget avslås.
Under våren 2020 inhämtades yttranden från kultur- och fritidsnämnden,
bygg- och miljönämnden samt teknik- och griftegårdsnämnden som
samtliga föreslog avslag. Bedömningen är att kompetens i dessa frågor
finns inom kommunens organisation.
Yrkande

Erik Nygårds (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Erik Nygårds (L)
yrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 223
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2002-10-07
Skrivelse från Tranås Konstråd/förslagsställaren 2020-09-29
Kommunstyrelsen 2020-06-16 § 146
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02 § 132
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-05-27
Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-18 § 64
Bygg- och miljönämnden 2020-05-11 § 81
Teknik-och griftegårdsnämnden 2020-04-20 § 62
Kommunfullmäktige 2020-03-02 § 32
Medborgarförslag 2020-02-14
Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 30(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 250 Svar på medborgarförslag om information i skolorna om KS2020/346

kostnader för nedskräpning och förstörelse
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att information om de
ekonomiska konsekvenserna av nedskräpning ges i skolornas
ordinarie undervisning.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2020-08-05 föreslås att kommunen
informerar i skolorna om vad nedskräpning och förstörelse kostar
skattebetalarna. Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-31 § 110 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från barn- och
utbildningsförvaltningen om huruvida information ges i skolorna i
dagsläget. Förvaltningen uppger att skolorna arbetar med
skräpplockardagar samt för- och efterarbete kring detta. Uppmaningen
att inte förstöra något finns med i skolornas trivselregler. Eleverna
undervisas i skatter och kommunal förvaltning i samhällskunskap och i
NO lär de sig om skräp och nedbrytning av material.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 224
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-10-08
Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 110
Medborgarförslag 2020-08-05
Expedieras till:
Diariet
Förslagsställare
Kommunfullmäktige som anmälningsärende

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 31(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 251 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut

Sammanfattning

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-11-03


Falken 6 – markanvisningsavtal KS2020/421



Bredstorps IP – markanvisningsavtal KS2020/476



Hästdroskan 9 – försäljning av industrimark KS2020/478



Plogen 1, 12, 13, 14 – markanvisningsavtal KS2020/479

Delegationsbeslut fattade av chef på serviceenheten


Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: allmän
sammankomst KS2020/457



Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: Allmän
sammankomst KS2020/437



Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: Allmän
sammankomst KS2020/345



Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: Offentlig tillställning
KS2020/438



Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: Allmän
sammankomst KS2020/455



Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: Penninginsamling
KS2020/482

Expedieras till:
Respektive ärende

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 32(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-11-17

§ 252 Övrig fråga – bussar som kör skolskjuts
Kommunstyrelsen beslutar
att

frågan besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning

Björn Forsell (SD) ställer en fråga rörande bussarna som kör skolskjuts,
om samtliga fordon är utrustade med backkamera och automatiskt
släckningssystem i motorrummet. Svar lämnas av kommundirektören vid
nästa sammanträde.

Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/497

