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Plats
Tid

Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo
08:30 - 15:30 Ajournering 09:30-09:50, 10:30–11:30 samt 11:55–13:00

Närvarande

Beslutande

Icke tjänstgörande ersättare

Crister Persson (C), ordförande
Claes Redberg (S)
Lars Vesterlund (M) §§ 296-320
Rose Torkelsson (S)
Victoria Haraldsson (C)
Göran Björk (S) §§ 295- 301
Johnny Ohlsson (S) §§ 302-320
Marianne Hörnqvist (M)
Marie Kockali (S)
Hans Andersson (C)
Sture Ernstson (S)
ChrisTina Yngvesson (M)
Gunilla Blomgren (FP)
Louise Bertlisson (MP)
Stephan Bergman (M) § 295

Stephan Bergman (M) §§ 296–302, 304-320
Ulf Thifors (S)
Jan-Erik Svenningsson (S) §§ 295-301
Göran Björk (S) §§ 302-320

Paragrafer

§ 295 - § 320

Utses att justera

Claes Redberg (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkontoret, Tranemo
onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.00

Övriga närvarande

Annika Hedvall, kommunchef
Tina Haglund, processekreterare
Niklas Anemo, Ekonomichef §§ 295-301
Christer Mårtensson § 302
Henrik Johansson § 302
Lena Adolfsson, sektionschef §§ 312-314

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………………………
Tina Haglund

Ordförande

………………………………………………………………………………………
Crister Persson (C)

Justerare

………………………………………………………………………………………
Claes Redberg (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-11-04

Anslaget under tiden

2013-11-06 -2013-11-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret i Tranemo

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift

……………………………………………………………………
Susanne Brandt
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KS/2013:86

§295 Avstämning av kommunens interna kontrollplan
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner avstämningen av den interna kontrollplanen 2013.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2013-04-15, § 107, den interna kontrollplanen för 2013 och
beslutade att en avstämning skall göras i kommunstyrelsen i november.
Arbetet med intern kontroll är en väsentlig del av kommunens ledningssystem och
kvalitetsutveckling. Det ledningssystem som nu är under uppbyggnad syftar till att ha sin
utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen, som ska brytas ner
till mätbara kvalitetsmål och nyckeltal. Det är mot dessa, verksamheten sedan årligen ska
utvärderas. Ett ledningssystem enligt denna modell bygger på att organisationen dels får en
bekräftelse på måluppfyllelsen och kvaliteten, men också en bild av de eventuella
kvalitetsbrister som förekommer. Dessa kvalitetsbrister ska vara föremål för verksamheternas
och organisationens årliga förbättringsarbete.
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall och ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet.
Status
Pågående
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KS/2013:393

§296 Budgetförutsättningar 2014, ramar 2015-2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Antar budgetberedningens förslag till prioriterade mål för verksamheten 2014-2016 och
de finansiella målen för perioden 2014-2016.
•

Antar rutin för behandling för kapitalkostnader.

Sammanfattning av ärendet
Inför beslut om budgeten 2014 redovisas en prognos över de ekonomiska förutsättningarna för
Tranemo kommun mellan år 2014-2016. Av prognosen framgår att svensk ekonomi fortsatt
utvecklats svagt men att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. I prognosen redovisas
bland annat Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) preliminära beräkningar av
kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för 2014, befolkningsutvecklingen i kommunen,
SKL:s senaste prognos för lönekostnader och konsumentpriser, avskrivningar och
kapitalkostnader, bedömningen av finansiella intäkter och kostnader samt investeringar.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016
Beslutsgång
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet.
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:393

§297 Driftbudget 2014, plan 2015-2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Antar budgetberedningens förslag till driftbudget 2014, med tillägget att förvaltningen
får i uppdrag att utreda och redovisa hur kommunen på ett flexibelt sätt skall kunna
möta våra ungdomars varierande behov och efterfrågan av innehåll och öppettider på
fritidsgårdarna. Utredningen skall särskilt belysa behovet av detta under lov.
Reservationer
Claes Redberg, Rose Torkelsson, Marie Kockali, Sture Ernstson och Göran Björk, samtliga (S),
och Louise Bertilsson (MP) reserverar sig till förmån för Claes Redbergs förslag.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommuner ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår
(budgetår). Budgetberedningen har arbetat fram förslag på driftbudget för verksamheterna i
kommunen, finansiella mål för kommunen och resultatmål för verksamheterna.
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet.
Fackförbundens synpunkter på budget 2014, i form av protokoll från Centrala samverkansrådet
2013-10-22, delges kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-10-10, § 26
Budgetberedningens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016
Socialdemokraternas förslag till Budget 2014-2016
Protokoll Centrala Samverkansrådet 2013-10-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S) presenterar socialdemokraternas
förslag till budget 2014.
Socialdemokraterna föreslår:
”Besparingar - Vi föreslår besparingar motsvarande 3 050 000 kronor (se bilaga) för 2014. Av
dessa är 2 565 000 kr samstämmiga med budgetberedningens förslag och 485 000 kronor enligt
eget förslag (se bilaga).
Satsningar - Vi föreslår följande satsningar (se även bilaga), vilka motsvarar 2 070 000 kronor i
ökade kostnader. Därutöver föreslår vi oförändrat utrymme för kommunstyrelsens oförutsedda
på 3 000 000 kronor, vilket är 1 800 000 kronor mer än budgetberedningens förslag.”
Claes Redberg (S) yrkar bifall till sina förslag som presenteras nedan.
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Louise Bertilsson (MP) yrkar bifall till Claes Redbergs samtliga förslag.
Arbetskläder
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att förvaltningen får i
uppdrag att införa arbetskläder till de grupper som så behöver. Kommunstyrelsens ram tillförs
200 000 kronor för detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag
Barngrupper
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att under planperioden bör
barngrupperna minska till högst 15 barn i åldrarna 3–5 år respektive 12 barn i åldrarna 0–3 år,
med tre heltidsanställda. Kommunstyrelsens ram tillförs 500 000 kronor för detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Vårdnadsbidraget
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att Vårdnadsbidraget
avskaffas successivt från och med den 1 januari 2014. På detta sätt frigörs efterhand 780 000
kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja= röst på att förslaget avslås
Nej= röst på att förslag bifalls.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag och 6 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen avslå Redbergs
förslag. Se protokollsbilaga omröstning 1.
Datortäthet
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att det införs trådlösa nätverk
och högre datortäthet inom grundskolan. Kommunstyrelsens ram tillförs 600 000 kronor 2014
och ytterligare 600 000 kronor 2015 för ändamålet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Sommarjobb
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att alla ungdomar som
önskar, skall ges möjlighet till ett sommarjobb av kommunen eller genom kommunens försorg.
Kommunstyrelsens ram tillförs 450 000 kr för ändamålet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja= röst på att förslaget avslås
Nej= röst på att förslag bifalls.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag och 6 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen avslå Redbergs
förslag. Se protokollsbilaga omröstning 2.
Lekplatser
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att Tranemo kommun ska ha
bra lekplatser i kommunens alla tätorter. Kommunstyrelsens ram tillförs ytterligare 300 000 kr
för ändamålet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Läsplattor
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att avvakta med
breddinförande av läsplattor till början av nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Revisionen
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att revisionen tillskjuts 20 000
kronor enligt önskemål.
Beslutsgång
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Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Uppdrag - Solbacken
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att förvaltningen får i
uppdrag att undersöka möjligheten att helt eller delvis återställa Solbacken i Länghem till ett
vård- och omsorgsboende för att få de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna
belysta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja= röst på att förslaget avslås
Nej= röst på att förslag bifalls.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag och 6 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen avslå Redbergs
förslag. Se protokollsbilaga omröstning 3.
Ängslyckan och Solbacken
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), yrkar avslag på budgetberedningens
förslag om Tranemobostäders övertagande av Ängslyckan och Solbacken.
Beslutsgång
Ordföranden ställer mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit
Redbergs förslag.
Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja= röst på att förslaget avslås
Nej= röst på att förslag bifalls.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag och 6 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen avslå Redbergs
förslag. Se protokollsbilaga omröstning 4.
Fastighetsskötare
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), yrkar avslag på budgetberedningens
förslag om minskning av fastighetsskötare med anledning av Tranemobostäders övertagande av
Ängslyckan och Solbacken.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Ordförandes sign.
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Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), yrkar avslag på budgetberedningens
förslag om minskning av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov med 1 800 000 kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Utredning om arbetskläder
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), yrkar avslag på budgetberedningens
förslag om utredning om behov av arbetskläder för andra yrkesgrupper.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Louise Bertilsson (MP) presenterar miljöpartiets utredningsförslag gällande fritidsgårdarnas
verksamhet.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), yrkar bifall till Bertilssons förslag.
Utredning om fritidsgårdar
Louise Bertilsson (MP), föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda och redovisa hur
kommunen på ett flexibelt sätt skall kunna möta våra ungdomars varierande behov och
efterfrågan av innehåll och öppettider på fritidsgårdarna. Utredningen skall särskilt belysa
behovet av detta under lov
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Bertilssons förslag och finner att kommunstyrelsen har
bifallit Bertilssons förslag.
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:393

§298 Investeringsbudget 2014, plan 2015-2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Till den skattefinansierade potten förs andra lokaler för verksamheterna i
Samhallsbyggnaden och för Byggstenen.
•

Till den skattefinansierade potten förs Röda huset.

•

Antar i övrigt budgetberedningens förslag till investeringsbudget 2014.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet.
Fackförbundens synpunkter på budget 2014, i form av protokoll från Centrala samverkansrådet
2013-10-22, delges kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-10-03, § 25
Budgetberedningen 2013-10-10, § 27
Budgetberedningens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016
Socialdemokraternas förslag till Budget 2014-2016
Protokoll Centrala samverkansrådet 2013-10-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson(C) presenterar alliansens tilläggsförslag gällande
investeringsbudgeten 2014 och yrkar samtidigt bifall till förslaget.
Lokaler för verksamheterna i samhallsbyggnaden och för Byggstenen
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C), föreslår att andra lokaler för verksamheterna
i Samhallsbyggnaden och för Byggstenen förs in i investeringsbudgetens skattefinansierade pott.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Perssons förslag och finner att kommunstyrelsen har
bifallit Perssons förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S) presenterar socialdemokraternas
tilläggsförslag gällande investeringsbudgeten 2014 och yrkar samtidigt bifall till sitt förslag.
Bevarande av Röda huset
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att det så kallade Röda huset,
den äldsta skolbyggnaden i centralorten, förs in i investeringsbudgetens skattefinansierade pott.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
bifallit Redbergs förslag.
Status
Kommunfullmäktige
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§299 Skattesats för 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Fastställer skattesatsen, i enlighet med budgetberedningens förslag, till 20:57 för år 2014.
Reservationer
Claes Redberg, Rose Torkelsson, Marie Kockali, Sture Ernstson och Göran Björk, samtliga (S) och
Louise Bertilsson (MP) reserverar sig till förmån för Claes Redbergs förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska skattesatsen anges i den ekonomiska planen för ekonomin.
Budgetberedningen föreslår att lämna skattesatsen oförändrad till år 2014.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016
Socialdemokraternas förslag till Budget 2014-2016
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Redberg (S), föreslår att den kommunala
skattesatsen höjs med 45 öre från 20:57 kronor till 21:02 kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har
avslagit Redbergs förslag.
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:393

§300 Omsättning av lån och nyupplåning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen har, under år 2014, rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder,
med totalt 60 000 tkr.
•

Kommunstyrelsen har, under år 2014, rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande
belopp som på de lån som förfaller till betalning under år 2014, med totalt 55 000 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet.
Kommuninvest i Sverige AB har utarbetat rutiner för beslutsdokumentationen från sina kunder.
Rutinerna innebär bland annat att kommunfullmäktige bör fatta ett tydligt beslut om ramarna
för nyupplåning och omsättning av lån.
Beslut om ramarna för omsättning av lån och nyupplåning skall fattas i samband med att
kommunfullmäktige tar beslut om budget och ekonomisk plan för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016
Status
Kommunfullmäktige
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§301 Slutredovisningar
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner de delar av slutredovisningen där avvikelsen understiger 15 %.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
• Godkänner de delar av slutredovisningen som gäller KF-märkta objekt och övriga objekt
där avvikelsen överstiger 15 %.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Tranemo kommuns riktlinjer för slutredovisningar ska investeringsprojekt slutredovisas
då projektet är slutfört. Slutredovisningar av KF-märkta investeringar samt i de fall avvikelsen är
större än 15 % ska godkännas av kommunfullmäktige, övriga slutredovisningar godkänns av
kommunstyrelsen. Tekniska sektionen har upprättat slutredovisningar för femton projekt med
ett sammanlagt underskott på 4,8 miljoner kronor motsvarande 2,7 % av budgeten på 179,7
miljoner kronor, fördelade enligt följande:
Kommunstyrelsen:
9203 Bio Tranan
9218 Tranäng hus L förskola
9220 Åtgärder Solbacken
9222 Ombyggnad Solgård
9236 Ombyggnad simhallen
9246 Grovdiskmaskin Tranängskolan
9271 Ny återvinningscentral
9310 Bro Uddebo
9336 Byte av lastbil

Avvikelse
2 447
314 950
-12 569
86 459
346 010
22 080
-749 408
-344 375
0

Kommunfullmäktige
9204 Brandskydd Glimringe
9207 Ombyggnad Västergården
9208 Omb för organisationsförändring
9215, 9216 Ombyggnad Tranängskolan
9243 Ombyggnad ishallen
9255 Fjärrvärme Dalstorp

81 609
-243 682
-512 150
-832 934
-1 180 769
-1 785 404

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-10-03, § 167
Tjänsteskrivelse 2013-09-05
Slutredovisning 9203 Upprustning bio Tranan 2013-09-20
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 16 av 38

Slutredovisning 9218 Tranäng hus L förskola 2013-09-21
Slutredovisning 9220 Åtgärder Solbacken 2013-08-06
Slutredovisning 9222 Ombyggnad Solgård 2013-05-20
Slutredovisning 9236 Ombyggnad simhallen 2013-08-06
Slutredovisning 9246 Grovdiskmaskin Tranängskolan 2013-05-21
Slutredovisning 9271 Ny återvinningscentral 2013-05-21
Slutredovisning 9310 Bro Uddebo 2013-08-08
Slutredovisning 9336 Byte av lastbil 2013-08-08
Slutredovisning 9204 Brandskydd Glimringe2013-05-20
Slutredovisning 9207 Ombyggnad Västergården 2013-05-20
Slutredovisning 9208 Ombyggnad i samband med organisationsförändringar 2013-08-06
Slutredovisning 9215 Ombyggnad Tranängskolan 2013-08-08
Slutredovisning 9243 Ombyggnad kök, larm ishallen 2013-05-20
Slutredovisning 9255 Fjärrvärme Dalstorp 2013-09-05
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 17 av 38

§302 Information om kommunens fiberutbyggnad/bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Information ges om fibernätet i Tranemo kommun, fiberkapacitet och kommunens utbyggnad av
stamnät. Även föreslagen fibertaxa för 2014 presenteras.
Beslutsgång
Christer Mårtensson och Henrik Johansson informerar i ärendet.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 18 av 38

KS/2013:393

§303 Taxor och avgifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Antar budgetberedningens förslag till taxor och avgifter 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.
För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter
bara om det är särskilt föreskrivet. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden).
Avgifterna beräknas med utgångspunkt från de taxor som beslutats av kommunfullmäktige.
I direktiven gällande kommunens taxor och avgifter har inriktningen varit att dessa bör höjas
motsvarande de beräknade kostnadshöjningarna. I förslaget har därför ett antal taxor justerats.
Avseende kanalisation och uthyrning av tomrör motsvarar kostnadsuttaget ett självkostnadspris
som bedöms som lågt på grund av upphandlingar. Kostnaden för fiberuthyrning baseras på ett
självkostnadspris och en avskrivningstid på 10 år.
Beslutsgång
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-10-17, § 28
Budgetberedningens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016
Socialdemokraternas förslag till Budget 2014-2016
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 19 av 38

KS/2013:926

§304 Ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsens beslut
• Beviljar inte bidrag till XX motsvarande kanalisationsstödet.
Beslutsmotivering
Denna ansökan faller inte inom ramen, för de regler som beslutats, vad gäller kommunalt bidrag
till fiberföreningar.
Sammanfattning av ärendet
XX har ansökt om bidrag motsvarande kanalisationsstödet för en utbyggnad med fiber i området
runt Stenshult. Det belopp som söks är 450 000 kronor.
XX anger i ansökan att aktuell byggnation är i den första etappen Mossebo med omnejd. Nästa
etapp anges vara Ambjörnarp, Dalstorp och eventuellt Grimsås. För den första etappen har
föreningen uppgivit att man fått ett kanalisationsstöd på 1 882 tkr. Föreningen redovisar vidare
att budgeten överstiger 4 200 tkr och finansieras dessutom av medlemmarna med en insats på
14 900:- kr per hushåll. Budgeten omfattar ett område som initialt inte inkluderar södra delen av
kommunen mot länsgränsen. Området runt Stenshult uppges i ansökan kunna nås från
föreningens nät. Området ingår dock inte i den ursprungliga budgeten.
Kommunstyrelsen har, 2012-08-27 tagit beslut om bidrag till fiberföreningar enligt följande:
För utbyggnad av fiber på landsbygden kan förening söka bidrag från kommunen för den del
av kostnaden som avser fiber, fibersvetsning och fiberblåsning. Förutsättning för bidraget är
att föreningen för utbyggnaden beviljats kanalisationsbidrag av länsstyrelsen.
Bidraget motsvarar 10 % av det bidrag som länsstyrelsen utbetalar i kanalisationsstöd.
Denna ansökan faller inte inom ramen för de regler som beslutats vad gäller kommunalt bidrag
till fiberföreningar.
När det gäller kanalisationsstöd ska detta bidrag sökas hos Jordbruksverket via länsstyrelsen. I
det fall kommunen beviljar bidrag kan bidrag för motsvarande åtgärd inte sökas hos
Jordbruksverket. Ett flertal fiberföreningar håller på att bildas i kommunen för olika områden.
Det är viktigt att förutsättningar och villkor för dessa föreningar är likartade. Den riktiga vägen
är därför att en ansökan om kanalisationsstöd även för detta område görs hos Jordbruksverket.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-10-17, § 176

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04
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Tjänsteskrivelse 2013-10-04
Ansökan 2013-09-06
Beslutet skickas till
Sökanden
Tekniska sektionen
Strategisektionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 21 av 38

KS/2013:1058

§305 Villkor för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkt LSS
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner förslag avseende villkor för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 pkt LSS
Sammanfattning av ärendet
Av 9 § 2 pkt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i förarbetena till
lagstiftningen och rättspraxis framgår bl.a. att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska
och skäliga kostnader, dvs. normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att
utföra assistansen om den enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare. Något
schabloniserat belopp per timme – liknande Försäkringskassans assistansersättning enligt 51 kap
Socialförsäkringsbalken – finns inte för LSS.
Kommunen har enligt lag rätt att besluta om ersättningsbelopp utifrån de kostnader som
kommunen har själv för att utföra personlig assistans. Diskussion har skett med sakkunnig vid
SKL, samt även kollegialt med socialchefer i Sjuhärad.
Tranemo kommun utger därför ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för
beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 pkt LSS. Det är kommunen som
bedömer vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitliga underlag som
även styrker att yrkade kostnader är faktiska. Bedömning av vad som är skäliga kostnader är i
sig inget förvaltningsrättsligt beslut som kan överklagas utan är endast ett verkställande av det
befintliga beslutet om personlig assistans.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-10-17, § 130
Tjänsteskrivelse 2013-10-07
Ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 pkt LSS – information och villkor Tranemo kommun.
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 22 av 38

KS/2013:1011

§306 Yttrande över strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun vill framföra att förslaget till strategi för besöksnäringen i Gislaveds
kommun är mycket ambitiöst. Det vore dock önskvärt att förslaget kompletterades med
att samverkan i turismfrågor bör utvecklas med Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Gislaveds kommun har utarbetat förslag till strategi för besöksnäringen för kommunen.
Förslaget är nu utställt för synpunkter.
Kommunstyrelsen i Gislaved lämnade 2012 uppdrag till kommunstyrelseförvaltningens
utvecklingsenhet, att arbeta fram ett förslag till en ny turismstrategi i Gislaveds kommun.
Förslaget på strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun skickas nu ut på. Syftet är att ge
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Strategin har en tidshorisont på tio år och redovisar vilka behov det finns för att lyfta
besöksnäringen i Gislaveds kommun. Turismstrategin bygger på att målbild 2020 ska uppnås.
Målbild 2020 Gislaveds kommun - Smålands utomhusupplevelse: aktiviteter och evenemang som
speglar vår natur och kultur året om. Turismomsättningen ska fördubblas och minst en exportmogen
destination finns.
För att lyckas med målbild 2020 har fyra fokusområden satts upp, med ett antal mål och
rekommenderade åtgärder för måluppfyllnad under respektive fokusområde. Fokusområden i
turismstrategin handlar om Gislaveds kommuns nya basnäring, marknader och målgrupper,
teman, profilbärare och produkter samt framtidens bästa service. Under dessa fokusområden
finns en eller flera mål totalt sju stycken med 29 rekommenderade åtgärder för måluppfyllnad.
Tranemo kommun konstaterar att förslaget till strategi är mycket ambitiöst både vad gäller mål
och åtgärder. Målet om en fördubblad turismomsättning är detsamma som lagts fast för
Boråsregionen. Förslaget innehåller även ett avsnitt om ökade samarbeten med
grannkommunerna.
Tranemo anser att det med säkerhet skulle vara till gagn för besöksnäringen i både Gislaved och
Tranemo med ett utökat samarbete mellan kommunerna i turismfrågor. Det vore önskvärt att
avsnittet om ökad samverken med grannkommunerna i förslaget kompletteras med detta. I den
turiststrategi för Tranemo och Svenljunga som nu tas fram kommer samverkan med Gislaved att
lyftas upp.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-10-17, § 177
Tjänsteskrivelse 2013-10-03
Förslag till Strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun.
Remissbrev 2013-08-27

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04
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Beslutet skickas till
Gislaveds kommun (enligt remissbrev)
Strategisektionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 24 av 38

KS/2013:961

§307 Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2014
Kommunstyrelsens beslut
• Antar upprättat förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2014.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun och Västra Götalands regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Sjuhärad har
slutit ett avtal gällande samverkan i lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun. Syftet med detta
avtal är att det finns ett gemensamt intresse för en jämlik och god hälsa hos befolkningen.
Utifrån detta blir samverkan kring åtgärder och insatser betydelsefulla i det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet. Avtalet gäller under tiden 2013-2016. Inom ramen för avtalet ska inför
varje verksamhetsår en verksamhetsplan upprättas i vilken redovisas vilket folkhälsoarbete som
ska prioriteras det kommande året.
I det föreliggande förslaget till verksamhetsplan prioriteras åtgärder inom främst tre
målområden nämligen 1) Delaktighet och inflytande i samhället, målområde 3) Barn och ungas
uppväxtvillkor och målområde 11) Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-10-17, § 122
Tjänsteskrivelse, 2013-09-23
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2014 mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och Tranemo kommun, 2013-09-19
Beslutet skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad, HSN 8
Strategisektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Verksamhetsplanen, 2013-09-19
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04
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KS/2013:68

§308 Folkhälsopolicy
Kommunstyrelsens beslut
• Antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Antar föreslagen folkhälsopolicy.
• Kommunens årliga bokslut skall innehålla beskrivning om vad och hur man jobbat med
folkhälsopolicyn.
Sammanfattning av ärendet
Trivsel- och trygghetsberedningen fick i februari 2013 i uppdrag att utarbeta en folkhälsopolicy
för kommunen.
I beredningsuppdraget anges att:
”Faktorer som motverkar en god hälsa ska identifieras så att åtgärder kan sättas in för att
förhindra att ohälsa uppkommer.
Beredningen skall arbeta med en aktiv och bred medborgardialog eftersom folkhälsofrågor med
stor säkerhet är av intresse för alla invånare oavsett ålder.”
Tranemo kommun har i ett flertal mätningar avseende folkhälsa legat på en generellt sett god
nivå.
I arbetet med att ta fram en folkhälsopolicy har förutom en gedigen kunskapsinhämtning
avseende folkhälsa även dialoger med medborgare samt samråd med företagare och föreningar
skett.
Utgångspunkten i arbetet har primärt varit WHO:s definition av god folkhälsa samt
Folkhälsoinstitutets 11 folkhälsomål för god folkhälsa, samt Regionens tankar om vad
övergripande folkhälsoarbete ska vara och rikta sig mot.
Sammantaget har dessa referenskällor vägt tungt i folkhälsopolicyn som nu överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-10-23, § 135
Folkhälsopolicy, 2013-09-26
Överlämnande av uppdrag, 2013-09-26
Presidiets yttrande, 2013-10-14
Förvaltningens yttrande, 2013-10-04
Status
Kommunfullmäktige
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 26 av 38

KS/2013:75

§309 Medborgarförslag om fler föreläsningar på gymnasiet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget antas.
Sammanfattning av ärendet
Kontakt har tagits personligen med förslagsställarna. Förslaget har uppfattas korrekt och inga
ändringar eller tillägg framfördes. I det demokratiska elevarbetet har skolan tillsammans med
elevrådet samverkat kring anordnande av aktivitetsdagar som till sin fullo utgår från elevernas
egna önskemål. Tranemo gymnasieskola har för avsikt att fortsätta med detta arbeta i syfte att
stärka elevernas demokratiska utveckling. Under läsåret 13/14 kommer det därför att erbjudas
2 nya dagar med aktiviteter och föreläsningar.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-10-17, § 90
Tjänsteskrivelse 2013-09-23
Medborgarförslag 2013-01-25
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04
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KS/2013:407

§310 Medborgarförslag om att fler elever från Tranemo Gymnasieskola
ska få åka till koncentrationslägret Auschwitz
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget avslås då finansieringen inte kan lösas.
Beslutsmotivering
Verksamheten är glad för förslagsställarens positiva hållning till resorna och håller med om
vikten av att kunna ge så många elever som möjligt denna viktiga upplevelse. Förslagsställaren
är ute efter att fler ska få åka men någon given grupp finns inte preciserad.
Idag går inte detta att göra då verksamheten inte har de ekonomiska resurser som krävs för att
låta fler elever åka.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget går ut på att fler elever ska få åka till Auschwitz.
Förslagsställaren har hörts och inga ändringar eller tillägg framfördes.
Sedan ett antal år tillbaka reser de elever som läser fördjupningskurser i samhällskunskap till
Auschwitz någon gång under sin gymnasietid. Dessa resor är oerhört värdefulla och sätter djupa
spår hos eleverna. I en tid då främlingsfientligheten ökar är det av stor vikt att många elever får
uppleva förintelsens grymhet på plats och ges redskap för att stå upp mot främlingsfientlighet
och förintelseförnekelse genom att kunna säga ”Jag har varit där. Jag har själv sett det. Jag vet
vad som hände i Auschwitz”. I upplägget med resan ingår även omfattande förberedelser för
eleverna då de arbetar med förintelsen och förnekelsen av förintelsen inom ramen för ämnet
samhällskunskap innan resan. Efter hemkomsten ingår det även att eleverna ska gå ut och
berätta om sin resa dels för elever på gymnasiet men även för eleverna i åk 9. Detta för att sprida
sina kunskaper och intryck av resan till så många elever som möjligt. Den största utgiftsposten
för denna studieresa är själva resan dit och hem, som brukar hamna på 70 000 kr. Då eleverna
åker buss är denna kostnad fast och beror inte på antalet elever. Boende i Polen och inträden är
en relativ liten kostnad. Idag finansieras denna resa delvis genom medel från Sparbanken.
Detta medborgarförslag handlar inte enbart om att ge eleverna en intressant studieresa utan om
vårt allas ansvar att stå upp mot främlingsfientlighet, rasism och ickedemokratiska element i vårt
samhälle, ett uppdrag som inte minst genomsyrar läroplanen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-10-17, § 91
Tjänsteskrivelse 2013-09-23
Medborgarförslag 2013-04-11
Status
Kommunfullmäktige
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04
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KS/2013:1106

§311 Motion om likvärdig skola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen anses vara besvarad vad det gäller likvärdighet inom Kulturskolans
verksamhetsområde då en hög likvärdighet råder.
•

Motionen antas i den delen som avser likvärdighet för skolornas studieresor

•

Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera nyckeltalsfördelningen till grundskolan, så
att möjligheten till ökad likvärdighet vad det gäller studieresor ökar.

Beslutsmotivering
Utredningen av likvärdigheten i Kulturskolans utbud visar att verksamheten är likvärdig i hög
grad.
Utredningen av kostnader för studieresor, för F-6 grundskolorna, visar att det inte råder
likvärdighet. Detta kan, även om skillnaderna i kostnader inte är så stora, regleras genom en
komplettering av nyckeltalssystemet.
Sammanfattning av ärendet
Motion inlämnades 2012-11-26 av Viktoria Haraldsson (C) angående den likvärdiga skolan.
Utredaren tog kontakt med motionären i september 2013.
Motionären upplever att det inte råder likvärdiga förhållanden gällande studieresor samt
Kulturskolans utbud till kommunens elever inom dessa områden.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-10-17, § 92
Tjänsteskrivelse 2013-09-30
Motion 2012-11-26
Avstånds och kostnadsöversikt 2013-10-01
Utredning av Kulturskolans likvärdighet vad det gäller utbudet på kommunens skolor
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04
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KS/2011:630

§312 Överenskommelse om samordning av insatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun godkänner den slutliga versionen av överenskommelsen
Beslutsmotivering
Överenskommelsen om samarbete mellan kommun och region syftar till att säkerställa
samarbetet kring personer med behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Målgruppen är beroende av att samverkan och flödet mellan huvudmännen fungerar, för att
säkerställa att individerna får en god vård och omsorg. För att ta del av prestationsbaserade
medel från staten krävs att beslut fattas kring en överenskommelse, som redan är accepterad och
som används sedan 2011-11-03.
Sammanfattning av ärendet
Det finns enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet att ingå
överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt att
upprätta en individuell plan för samordning när detta behövs för att den enskilde ska få sina
behov tillgodosedda.
Ärendet aktualiserades i samband med att en remissversion av överenskommelsen skickades till
region och kommun för inhämtande av synpunkter på innehållet. Tranemo kommun hade vissa
synpunkter och förslag till ändringar har behandlats såväl av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Förslaget omarbetades efter remissrundan och antogs, men har inte
inkommit och registrerats till kommunerna för slutligt godkännande.
Det slutgiltiga dokumentet/överenskommelsen har sedan 2011-11-03 använts av såväl region
som kommun och har även utvärderats under september 2013.
Staten har i överenskommelsen kring prestationsbaserade medel till kommuner och regioner,
ställt vissa grundkrav för att man ska erhålla medel. Ett sådant krav är att ovanstående
överenskommelse har godkänts av fullmäktige eller beslut av nämnd. Om beslut om
överenskommelse fattas av nämnd behöver kommunen skicka en giltig delegation enligt 3 kap
10 § kommunallagen, där det framgår att nämnden haft rätt att besluta om överenskommelsen.
Enligt funktionschef för processtödet har kommunstyrelsen rätt att fatta detta beslut, vilket
måste ske vid nästkommande kommunstyrelse för att kunna behandlas i tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-10-08
Förtydligande från Socialstyrelsen 2013-10-10
Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om
samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 30 av 38

2011-11-03
Handlingsplan 2013 för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk
funktionsnedsättning genom samverkan 2013-10-10
Beslutsgång
Sektionschef Lena Adolfsson föredrar ärendet
Beslutet skickas till
Socialstyrelsen via e-post eija.airaksinen@socialstyrelsen.se.
Omsorgssektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Beslutsunderlaget
En giltig delegationsordning ska bifogas med beslutet.
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 31 av 38

KS/2013:916

§313 Anmälan enligt LEX Sarah
Kommunstyrelsens beslut
• Utredning visar att den rapporterade händelsen inneburit en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande och anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för
Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § SoL.
Sammanfattning av ärendet
Utredning har genomförts av central utvecklingsledare enligt Socialstyrelsens föreskrift.
Rapporten i sin helhet återfinns i akten.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-10-17, § 132
Utredning 2013-10-15
Beslutsgång
Sektionschef Lena Adolfsson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Inspektionen för Vård och Omsorg
Omsorgssektionen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 32 av 38

KS/2013:325

§314 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Noterar att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för 3e
kvartalet 2013.
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, 2013-10-15, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och
individrapport över ej verkställda beslut under 3e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och
omsorg . Enligt rapporten finns ett beslut inom vård- och omsorgsboende som ej verkställts inom
3 månader från beslutsdatum. Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, SoL, ska enligt lag verkställas omedelbart. Detta gäller alltså även för beslut om
vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport nr 1381829816580 avseende 2013-07-01 - - 2013-09-30
Individrapport nr 1381829218671
Beslutsgång
Sektionschef Lena Adolfsson föredrar ärendet.
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 33 av 38

KS/2013:1118

§315 Utredning - Rådens roll i den kommunala organisationen
Kommunstyrelsens beslut
• Förvaltningen får i uppdrag att se över rådens roll i den kommunala organisationen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Viktoria Haraldsson (C) föreslår att rådens roll i kommunens nuvarande organisation utreds.
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 34 av 38

§316 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas nedan i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän
delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas från1september till och med 30 september 2013:
Anställning
Trafik
Upphandling

2013:179, 2013:187
2013: 4-11
2013:4

Delegationsbeslut SoL, Individ och familj

2420-2732

Aktualiseringar, Individ och Familj

107-137

Delegationsbeslut LSS

77-85

Delegationsbeslut SoL, socialpsykiatri

28-41

Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg
Delegationsbeslut SoL, färdtjänst

671-735
143-167

Delegationsbeslut, bostadsanpassning

34-36

Omsorgs- och folkhälsoutskottets protokoll 2013-09-19 §§ 106-107

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 35 av 38

KS/2013:21

§317 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendet lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
PROTOKOLL – Sammanträdesprotokoll 2013-09-17 – Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL – Sammanträdesprotokoll 2013-09-17 - Kommunala pensionärsrådet
CIRKULÄR 13:53 – Budgetförutsättningar för åren 2013-2017 – Sveriges kommuner och
Landsting
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 36 av 38

KS/2013:21

§318 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna.
Beslutsunderlag
INBJUDAN- Barns säkerhet och stöd i förskolan – Regionförbundet södra småland
INBJUDAN- Skolskjutsdag 2013- Kommunakuten
Maxtaxa 2014, preliminärt utfall, förskola fritidshem annan pedagogisk verksamhet
Stadsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem annan pedagogisk
verksamhet bidragsåret 2014, preliminärt utfall - statistiska centralbyrån
INBJUDAN- Överenskommelsen inom integrationsområdet – SKL
INBJUDAN - Inbjudan till fritidsjuridik - kommunakuten
Beslutsgång
Underlaget delgavs bildnings- och kulturutskottet 2013-10-17
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 37 av 38

KS/2013:21

§319 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna.

Beslutsunderlag
INBJUDAN - Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet– Styrgruppen för
uppföljning av överenskommelsen inom integrationsområdet.
INBJUDAN – Utvecklingsdag kring intern kontroll och riskbedömning – Pwc-academy
Beslutsgång
Underlaget delgavs allmänna utskottet 2013-10-03
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Sid 38 av 38

KS/2013:21

§320 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna.
Beslutsunderlag
Skrivelse (med bilagor) – Sveriges Tandläkarförbund – ”Munnen glöms fortfarande bort i vården
av sköra och sjuka äldre”
Cirkulär 13:47 - SKL – timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2014
Inbjudan – Regionförbundet Södra Småland - ”Att möta våld med kunskap”
Inbjudan - Kronofogdemyndigheten – ”Om hemlöshet, vräkningsförebyggande arbete, och
bostadsförsörjning”
Beslutsgång
Underlaget delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-10-17
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

