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 KS/2014:553 
 KS/2014:589  
 KS/2014:588 
 KS/2014:587 
 
 
§81 Inkomna medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Anmäls att medborgarförslagen inkommit och av presidiet remitterats till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden genom medborgarförslag. Ärendet bereds genom att medborgarförslagen 
remitteras av fullmäktiges presidium till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag  
KS/2014:553 - Medborgarförslag om skolgården i Dalstorp, 2014-08-19 
KS/2014:589 - Medborgarförslag om fallfruktsinlämning och fruktbyten, 2014-09-01 
KS/2014:588 - Medborgarförslag om simundervisning för vuxna invandrare, 2014-09-01 
KS/2014:587 – Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för personer över 70 år 2014-09-02 

Föredragning och debatt  
Cornelius Persson föredrar sitt förslag om skolgården i Dalstorp. 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2014:530 
 KS/2014:529 
 KS/2014:461 
 
§82 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en motion.  

Beslutsunderlag  
KS/2014: 530 - Motion om en grönare omgivning för framtida generationer, 2014-07-10 
KS/2014:529 - Motion om införandegaranti, 2014-07-10 
KS/2014:461 - Motion om att upprätta en gemensam policy för utvecklingssamtal på skolorna i 
Tranemo kommun, 2014-06-16 
 
Föredragning och debatt  
Louise Bertilsson (MP) och Ana Alvarez-Björk (FP) föredrar sina motioner 
 
Status 
Pågående  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 
Kommunfullmäktige 
2014-09-08 Sid 5 av 21 
  
    

 
Ordförandes sign.      Justerares sign.     Justerares sign.    Sekr. sign.  Utdragsbestyrkande 
  
 
 

 

 
 KS/2014:549 
 

§83 Fråga om en antagen motion om hastighetssänkning 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar frågan från Louise Bertilsson 
• Noterar svaret från kommunstyrelsens ordförande 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Louise Bertilsson (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande som 
lyder: 
”I juni 2012 antog Kommunfullmäktige en motion om sänkt hastighet på Lövstagatan (från 
Tranemo vi Kroksjöns camping ut till riksväg 27) från 70 km/h till 50 km/h. Hastigheten på vägen 
regleras av Länsstyrelsen. 
 
Sommaren 2013 konstaterade jag att någon sänkning på sträckan inte skett. På fullmäktigemötet i 
september ställde jag därför en fråga. Svaret från kommunstyrelsens ordförande var något i stil 
med att motionen ”glömts bort”/ ”hamnat mellan stolarna” – den var i alla fall inte åtgärdad Min 
fråga då blev en impuls till åtgärd. 
 
Jag kan dock, sommaren 2014, fortsatt konstatera att någon sänkning av hastigheten ännu inte 
skett. Jag undrar nu hur handläggningen av ärendet går vidare? Jag vill även veta vilka 
kontakter kommunen haft med Länsstyrelsen och på vilket sätt kommunen arbetat för att till 
stånd en sänkning? Vad är det som gör att det drar ut på tiden?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson svarar på frågan och informerar om att 
Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan om sänkt hastighet på aktuell vägsträcka. 

Beslutsunderlag  
Fråga från Louise Bertilsson (MP) 2014-08-11 

Föredragning och debatt  
Louise Bertilsson (MP) presenterar sin frågan. 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) besvarar frågan. 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:870 
 

§84 Svar på medborgarförslag om fri tillgång till alla medier på 
biblioteket 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar medborgarförslaget om fri tillgång till all media på biblioteket. 
• Finansieringen hanteras i budget 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Victoria Klaiber har, 2013-08-20, lämnat in ett medborgarförslag. Förslagsställaren vill att det ska 
vara fri tillgång till all media på biblioteket.  Idag tar biblioteket en avgift på 30 kr/vecka, för att 
låna ut DVD-film för vuxna. Avgiften ska täcka inköpskostnaden som är cirka 500 kr/film inkl. 
utlåningsrättighet. Förslagsställaren menar att det är viktigt att lyfta fram den kvalitetsfilm som 
biblioteken erbjuder ur flera perspektiv bl.a. ska alla medborgare kunna tillgodogöra sig 
bibliotekets utbud och film idag är en del av det läsfrämjande arbetet då film ofta baseras på 
litteratur. Förvaltningen har i beredningen av ärendet kontaktat förslagsställaren och tagit del av 
bl.a. statistik från andra bibliotek som har valt att inte ha avgifter på media, som Borås, 
Ulricehamn och Vårgårda. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 210 
Bildnings- och kulturutskottet 2014-06-26, § 60 
Tjänsteskrivelse 2014-06-05 
Medborgarförslag 2013-08-20 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Lärandesektionen 
Bibliotekschefen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:72 
 

§85 Svar på medborgarförslag om gratis broddar till personer över 65 år 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås  
• Medborgarförslagets intention att stimulera till broddanvändning besvaras  
• Tranemo kommun erbjuder under vintersäsongen 2014/15 de pensionärer som inköpt 

broddar en gratis lunch på något av kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Gunnar Rubne har 2014-01-23 lämnat ett medborgarförslag angående 
Gratis broddar till pensionärer Förslagsställaren anser att för att förebygga fallskador bör 
Tranemo kommun tillhandahålla gratis broddar till personer fyllda 65 år  
Som förslagsställaren anger är det naturligtvis angeläget att på olika sätt minska fallskadorna. 
Inom omsorgsverksamheten arbetar man kontinuerligt med dessa frågor, inte minst då många 
av fallolyckorna sker inomhus. Broddar är ett bra hjälpmedel vid halka vintertid. Det är dock 
viktigt att inte bara hämta ett par broddar. De måste användas. Har man själv tagit beslut om att 
köpa broddar är förutsättningarna troligtvis större för att man även använder dessa. Det känns 
dock angeläget från kommunens sida att i någon mån stimulera till sådana inköp. Ett sätt att 
stimulera till inköp som några år använts i Halmstads kommun är att erbjuda de pensionärer 
som köpt broddar en gratis lunch på ett vård- och omsorgsboende. Detta har enligt Halmstads 
kommun fungerat bra och har även lett till andra positiva effekter såsom att pensionärer på detta 
sätt träffat andra liksom att man upptäckt den lunchmöjlighet som vård- och omsorgsboendena 
erbjuder. Därför föreslås att Tranemo kommun vintersäsongen 2014/15 på prov inför att de 
pensionärer som inköpt broddar och kan uppvisa inköpskvitto på detta erbjuds en gratis lunch 
på något av kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 211 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-08-07, § 145 
Tjänsteskrivelse 2014-07-03 
Medborgarförslag från Lars Gunnar Rubne 2014-01-23 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Strategisektionen 
Tekniska sektionen 
Omsorgssektionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:940 
 

§86 Motion angående möjlighet att införa busstaxi 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen avslås men en kraftig förbättring av kollektivtrafiken på landsbygden kommer 

att ske genom pilotprojektet inom Närtrafiken i Tranemo. 

Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Haraldsson har i motion 2013-09-16 angett att Tranemo kommun under flera år valt att 
satsa kommunala medel för att möjliggöra resande med tåg till och från Limmareds station. 
Motionären pekar på att nästa steg borde vara att införa ett liknande system för bussåkning och 
vill därför att: 

- Tranemo kommun utreder möjligheten för införande av ”Busstaxi” 
- Om utredningen leder till beslut om införande, det i första hand ska gälla de 

orter/byar som i dagsläget helt står utan möjlighet till kollektivtrafik. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-17 att återremittera motionen till förvaltningen för fortsatt 
beredning. 

Förvaltningen har varit i kontakt med motionären Viktoria Haraldsson 2014-06-04  för 
möjligheter till ytterligare synpunkter.   

I det förslag till svar på motionen som förvaltningen 2014-01-17 överlämnade till 
kommunstyrelsen lämnades en redovisning av nuvarande ansvar och planering gällande 
kollektivtrafiken i länet och dess kommuner. 
Den 1 januari 2012 övertog Västra Götalandsregionen (VGR) ansvaret för kollektivtrafiken i 
regionen och blev ensam ägare till Västtrafik. För genomförandet skedde en skatteväxling mellan 
kommunerna och VGR. Därmed har VGR även kostnadsansvaret för kollektivtrafiken. 
Kommunens möjlighet att påverka utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen är genom 
dialog med VGR och Västtrafik. 
Det grundläggande dokumentet för utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen är det av 
regionfullmäktige antagna Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver har VGR även 
antagit Målbild Tåg 2035 – en utvecklingsplan för tågtrafiken i Västra Götaland. 
Kollektivtrafiknämnden har vid sitt möte i april tagit beslut om Landsbygdsutredningen och 
därmed om vilken miniminivå för kollektivtrafiken som ska gälla på landsbygden. I samband 
härmed deltar Tranemo kommun under 2014 i ett pilotprojekt rörande Närtrafiken. Närtrafiken 
har funnits i flera år och har i Tranemo inneburit att boende på landsbygden med inget eller 
dåligt kollektivtrafikutbud har haft möjlighet att i tre tidsintervaller två dagar i veckan ta sig in 
till tätort. 
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Pilotprojektet innebär en kraftig utökning av Närtrafiken. Trafiken kan utnyttjas alla dagar 
måndag – fredag och i fem tidsintervaller per dag. Dessutom finns det passning till vissa turer i 
övrig kollektivtrafik. Den framtida Närtrafiken kommer enligt Landsbygdsutredningen att få en 
omfattning som i huvudsak motsvarar pilotprojektet. 
Tågtaxi finns i kommunen sedan många år för att underlätta kommuninvånarnas möjlighet att 
utnyttja tåget och använda Limmareds station. Verksamheten tillkom i ett läge då tåguppehållen 
i Limmared var hotade. För närvarande finns det en tåglinje med fyra förbindelser i varje 
riktning som angör Limmareds station. Därmed är de tågtaxiturer som kan vara aktuella lätta att 
avgränsa. Det finns en station med tåguppehåll och dessa tåguppehåll är ett begränsat antal. 
Ett busstaxisystem skulle vara mycket svårt att organisera eftersom det finns tolv busslinjer, 
åtskilliga hållplatser och åtskilliga turer. Ett system till dessa turer skulle bli svåröverskådligt och 
svårhanterat.  
Mot bakgrund av det beslut som tagits om en gemensam utformning av landsbygdstrafiken i 
Regionen bedöms det inte realistiskt att med VGR nu ta upp en diskussion om en speciell 
utformning av landsbygdstrafiken i Tranemo särskilt som ett sådant system skulle vara mycket 
svårt att utforma. 
Dessutom finns det med den utvecklade Närtrafiken inga orter, byar eller boende i kommunen 
som helt saknar kollektivtrafik. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 212 
Allmänna utskottet 2014-06-26, § 130 
Tjänsteskrivelse 2014-06-02 
Motion 2013-09-16 
Folder om Närtrafiken i Tranemo kommun  
Landsbygdsutredningen.   

 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Strategisektionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:616 
 

§87 Motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
• I befintlig utredningsrutin skall landsbygdsaspekten, utifrån en helhetssyn på 

kommunens utveckling, ingå och dokumenteras i underlaget för politiskt beslut. 

• Motionen anses besvarad  

Beslutsmotivering  
I det svenska landsbygdsprogrammet med sina leaderområden, vars syfte är att nå den 
Europeiska unionens mål för den gemensamma landsbygdspolitiken, är hela Tranemo kommun 
att betrakta som landsbygd. Varje kommunalt beslut som utgår från en helhetssyn på 
kommunens utveckling och som medverkar till en positiv utveckling av kommunen gynnar 
landsbygden. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären Ann-Christine Simonsson, (C) föreslår i sin motion 2013-05-06  att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att ta fram en ”checklista för att landsbygdsäkra de politiska besluten som tas i 
kommunen innan beslut tas.” 

Det politiska arbetet i kommunen har ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för hållbar 
tillväxt och utveckling i hela kommunen inom ramen för en ekonomi i balans. 

Med synsättet att hela Tranemo kommun är landsbygd i kombination med den helhetssyn som 
präglar den nya organisationens arbetssätt skapas goda förutsättningar för att stödja och 
underlätta för invånare att verka och bo även utanför tätbebyggt område. 

En uppdelning av kommunen i landsbygd, tätorter och centralort kan knappast vara ett 
verksamt sätt att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av hela kommunen utifrån 
ett helhetsperspektiv. 

För att medverka till att beslutsunderlaget för politiskt beslut är så allsidigt som möjligt föreslås 
att landsbygdsaspekten, utifrån en helhetssyn på kommunens utveckling, ingår i befintlig 
utredningsrutin och dokumenteras. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 213 
Allmänna utskottet 2014-08-07, § 138 
Tjänsteskrivelse 2014-06-05 
Motion 2013-05-06 av Ann-Christine Simonsson (C) ”Landsbygdssäkra politiska beslut” 
Förvaltningens yttrande 2014-05-27 Landsbygdssäkring av politiska beslut. 
Föredragning och debatt  
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Föredragning och debatt  
Ann-Christine Simonsson (C) föredrar motionen. 
 
Beslutet skickas till  
Motionären  
Kommunchefen 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen  
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:517 
 

§88 Tilldelningsbeslut för om- och tillbyggnad av Sjötofta skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

• De planerade arbetena gällande Sjötofta skola genomförs. 
• Anvisar ett tilläggsanslag till 2014 års investeringsbudget, via rörelsekapitalet, 

 om 900 000 kronor till investering 9228 

Reservationer 
Louise Bertilsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I investeringsbudgeten finns avsatt sammanlagt 3 150 000 kr för att genomföra ombyggnaden, 
och det krävs kommunstyrelsens godkännande för att ta anslagna medel i anspråk. 

Anbud har nu inkommit, och med lägsta anbud som grund kan kostnaden nu redovisas enlig 
följande. 

Projektering, kontroll, besiktning mm     330 000 kr 

Entreprenad    3 590 000 kr 

Oförutsedda kostnader      130 000 kr 

Sammanlagt    4 050 000 kr 

 

Det innebär då att kostnaden överstiger budget med 900 000 kr. Orsaken till det står att finna i att 
projektet förändrats kraftigt genom att en helt ny ventilationsinstallation tillkommit efter att 
budgeten fastställts. För att projektet skall kunna genomföras i nuvarande form krävs således ett 
tilläggsanslag på 900 tkr. 

Tekniska sektionen har undersökt möjligheterna att anpassa omfattningen av arbetena till den 
lämnade budgetramen men har då konstaterat att ventilationsinstallationen står för en stor del 
av totalkostnaden att det inte går att dra ner på andra delar av de planerade arbetena utan att 
förlora för verksamheten väsentliga funktioner. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 195 
Allmänna utskottet 2014-07-10, § 134 
Anbudsutvärdering 2014-07-03  
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Föredragning och debatt  
Projektledare Lennart Haglund föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Crister 
Persson (C), Louise Bertilsson (MP), Christine Stormvall (V), Claes Redberg (S) och Victoria 
Haraldsson (C) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) och Claes Redberg (S) yrkar bifall till KS förslag.  
Louise Bertilsson (MP) yrkar avslag på KS förslag och föreslår att ärendet återremitteras för 
ytterligare utredning av de mjuka värdena. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
frågan ska avgöras idag. Vidare finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Lärandesektionen 
Ekonomifunktionen 

 
Status 
Avslutat  
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 KS/2014:411 
 

§89 Ny taxa för brandskyddskontroll och sotning 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fastställer föreslagen taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 1 augusti 2014. 
• Fastställer föreslagen taxa för rengöring (sotning) att gälla från och med 1 augusti 2014. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att brandskyddskontroll och 
rengöring (sotning) genomförs. Detta myndighetsansvar har kommunen överfört till Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).  
I samband med att direktionen för SÄRF 2014-05-23, efter upphandling, tilldelade 
sotningsverksamheten i Tranemo till Sotarn i Mark har förslag på ny taxa för både 
brandskyddskontroll och rengöring (sotning) tagits fram. Kommunfullmäktige bör nu fastställa 
dessa att gälla från och med 2014-08-01. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 194 
Allmänna utskottet 2014-06-25, § 125 
Protokollsutdrag SÄRF direktionen 2014-05-23 
Taxa för rengöring (sotning) 2014 inom Tranemo kommun 
Taxa för Brandskyddskontroll 2014 inom Tranemo kommun 
 
Beslutet skickas till  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Sotarn i Mark 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutat 
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 KS/2014:495 
 

§90 Fastighetsförvärv Ljungsnäs 1:1 Sveaskog 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Tranemo kommun förvärvar del av fastigheten Ljungsnäs 1:1 från Sveaskog Förvaltnings 

AB enligt upprättat köpekontrakt för en köpeskilling av 7 500 000 kronor 
• Investeringsbudgeten för 2014 tillförs 7 600 000 kronor för finansiering av köpeskilling 

och fastighetsbildningskostnad. 
• Finansiering sker via rörelsekapitalet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att ge förutsättningar för en bra utveckling av kommunen är det viktigt att planera områden 
utmed riksvägv 27 för etablering av verksamheter av olika slag. År 2010 förvärvade kommunen 
av bl a denna anledning fastigheten Ljungsnäs 1:4. För att åstadkomma ett större markområde 
som skulle kunna planeras för verksamheter upptogs förhandlingar med Sveaskog om 
möjligheten att förvärva mark i anslutning till Ljungsnäs 1:4. Det köpeavtal som nu föreligger 
innebär att kommunen förvärvar ett markområde om ca 500 000 kvm från Sveaskog. 
Tillsammans med den mark kommunen redan äger ges möjlighet att planlägga ett område på 
ca700 000 kvm. 

Tranemo kommun har under en längre tid fört diskussioner med Sveaskog Förvaltnings AB om 
möjligheten att förvärva del av fastigheten Ljungsnäs 1:1. Ett förslag till köpeavtal är nu 
upprättat för godkännande av kommunfullmäktige. Köpeavtalet innebär förvärv av ca 500 000 
kvm mark från fastigheten Ljungsnäs 1:1 till en köpeskilling av 7 500 000:-kronor. På området 
växande skog behålles och avverkas av säljaren. Förvärvet kommer att fullföljas genom att det 
förvärvade området genom en fastighetsförrättning läggs till kommunens mark. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 198 
Allmänna utskottet 2014-08-07, § 142 
Tjänsteskrivelse 2014-06-27 
Köpekontrakt 2014-06-17 
Bilaga 1 till köpekontraktet, karta 
Bilaga 2 till köpekontraktet 
Bilaga 3 till köpekontraktet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:474 
 
§91 Årsredovisning Bengt Claessons minnesfond  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner Årsredovisning för 2013 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen för 2013 för Bengt Claessons minnesfond. Stiftelsens ändamål är att dela ut 
stipendier till studerande som kommer från Tranemo församling och som studerar på 
grundskola, gymnasieskola eller högskola/universitet. 

Kommunstyrelsen har sedan 2010 fått uppdraget att förvalta stiftelsen och en 
donationskommitté, bestående av sektionschefen för lärande sektionen och bildnings och 
kulturutskottet, vilket ansvar för den årliga utdelningen.  

2013 beviljades 30 elever stipendium, fördelat på 17 högskolestudenter, 9 gymnasieelever, samt 4 
grundskoleelever. Totalt utdelades det 190 000 kronor. 

Stiftelsens resultat för 2013 är 241 572 kronor. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 199 
Bildnings- och kulturutskottet 2014-08-07, § 70 
Tjänsteskrivelse 2014-06-30 
Årsredovisning 2013 
 
Beslutsgång 
På grund av jäv deltar inte Marianne Hörnqvist (M) och Rose Torkelsson (S) i handläggningen av 
ärendet.  
 
Beslutet skickas till  
Lärandesektionen 
Revisor 

 
Status 
Avslutat 
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 KS/2013:1207 
 
§92 Vägledningsdebatt 

Sammanfattning av ärendet 
Trivsel och trygghetsberedningen genomför den planerade vägledningsdebatten i sitt uppdrag 
att ta fram en policy för integrationsarbetet i Tranemo kommun. 

Föredragning och debatt  
Stefan Hjertén, beredningsledare i Trivsel och trygghetsberedningen, introducerar 
vägledningsdebatten.    
 
Status 
Pågående  
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 KS/2014:512 
 

§93 Tillfällig överenskommelse om mottagande och bosättning av 
nyanlända invånare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ändrar tillfälligt, under perioden from 2014-10-01 tom 2015-12-31, överenskommelsen 

mellan Staten genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Tranemo kommun om 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Ändringen innebär att Tranemo 
kommun utöver de tidigare överenskomna 40 nyanlända, åtar sig att ta emot 10 
egenbosatta nyanlända inklusive ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd.  

Beslutsmotivering  
Antalet personer som söker skydd i Sverige har under året ökat och förväntad prognos är att 
57 000- 70 000 personer kommer under 2014. Det råder dock enligt Migrationsverket en 
osäkerhet över antalet skyddssökande, vilken är beroende av utvecklingen i Mellanöstern och 
tillgängliga flyktvägar till EU och Sverige. Detta innebär att det måste finnas en beredskap för att 
snabbt kunna ta emot nya personer.  
Ankytningsinvandringen ökar, dvs. personer som vid ankomsten bosätter sig hos släktingar eller 
vänner under asyltiden s.k. EBO. 
Med hänvisning till kommunens tillgänglighetspolicy så är det av stor vikt att bidra till och 
förbereda för att människor med skyddsbehov kan få en framtid i vår kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har uppkommit  med anledning av den kraftigt ökande invandringen av människor 
med skyddsbehov. Migrationsverket och Länsstyrelsen har med anledningen av detta kontaktat 
kommunen med en förfrågan om en tillfällig utökning av mottagandet. Länsstyrelsen har skickat 
förslag till tillfällig ändring av överenskommelsen, med avsikt att denna skulle gälla from 2014-
07-01. På grund av oklarhet kring hur ärendet skulle hanteras och vikten av en politisk hantering 
av ändringen, så flyttas datum för ändringen fram till 2014-10-01. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 208 
Allmänna utskottet 2014-08-07, § 145 
Tjänsteskrivelse 2014-07-01 
Överenskommelse 2007-12-14 
Överenskommelse tillägg 2009-12-17 
Förslag till tillfällig förändring av överenskommelse 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  
BREC 
Omsorgssektionen 
Arbetsmarknadsfunktionen 
 
Status 
Avslutat  
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 KS/2013:1118 
 

§94 Rådens roll i den kommunala organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen i utredningen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick den 4 november 2013 i uppdrag att se över rådens roll i den kommunala 
organisationen. Råden som behandlas i utredningen är det Kommunala Pensionärsrådet och det 
Kommunala Tillgänglighetsrådet. Utredningen visar på att råden roll framförallt är den som 
informationskanal för grupperna som råden representerar och som dialogpartner för 
kommunen. Utredningen visar även på att det finns en risk med ett större samarbete råden 
emellan då tillgänglighetsfrågorna kan tänkas få stå tillbaka till förmån för Pensionärsrådets 
frågor. Vidare visar utredningen att det finns andra alternativa sätt på hur grupperna som råden 
representerar skulle kunna tas tillvaro på.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 201 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-06-25, § 110 
Tjänsteskrivelse, 2014-05-13 

Utredning om Rådens roll i Tranemo Kommun, 2014-05-13 

Föredragning och debatt  
Ann-Christine Simonsson (C) deltar i debatten. 
 
Status 
Pågående  
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 KS/2014:356 
 

§95 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten 
  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för andra 

kvartalet 2014. 

Beslutsmotivering  
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och 
kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre 
månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut 
enligt LSS och SoL 

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgssektionen har, 2014-07-08, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 
individrapport över ej verkställda beslut under andra kvartalet 2014 till Inspektionen för vård 
och omsorg . Enligt rapporten finns nio beslut inom äldreomsorg, ett beslut inom individ- och 
familjeomsorg och tre beslut inom omsorg om personer med funktionsnedsättning som ej 
verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-08-18, § 224 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-08-07, § 142 
Kvartalsrapport 2014-04-01–2014-06-30 
 
Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen 
 
Status 
Pågående 
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