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§ 252

Kommunens engagemang vid utbyggnad av
fiberinfrastruktur (KS/2015:84)
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar förvaltningens skrivelse Kommunens engagemang vid
utbyggnad av fiberinfrastruktur.

•

Kostnader för bidrag till fiberföreningarna och för utökade resurser
för bredbandssamordning tas med i budgetarbetet för 2016.

•

Förvaltningen får i uppdrag att teckna samverkansavtal med
respektive fiberförening

Ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag att följa fiberföreningarnas arbete och återkomma
med en kostnadsberäknads tidsplan av AU 2015-02-05 § 27. Förvaltningen har
tagit fram en skrivelse Kommunens engagemang vid utbyggnad av
fiberinfrastruktur som bifogas. I skrivelsen ser förvaltningen områden som är
viktiga att klarlägga, där både ansvarsfördelning och kostnadsbedömning är
föreslagna.
Beslutsunderlag
AU § 153, 2015-08-27
Tjänsteskrivelse 2015-07-16
Allmänna beslut 2015-02-05, § 27
Skrivelse Kommunens engagemang vid utbyggnad av fiberinfrastruktur
Föredragning och debatt
Sektionschef Karl-Johan Ohlin föredrar ärendet. Diskussion förs.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Näringsliv - och strategi sektionen
Ekonomifunktionen
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Status
Avslutad

§ 253

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Tranemo kommun
(KS/2015:501)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Antar Tranemo kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandat
perioden 2015-2018.

Beslutsmotivering
I kap 2 1 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid (LEH) anges att kommuner och landsting ska
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av verksamheten ska
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). ”Med extraordinär händelse
avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser
av en kommun eller ett landsting” (Lag 2006:544).
Ärendet
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för kommunens plan
för hantering av extraordinära händelser och skall revideras en gång per
mandatperiod. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) är att kommunen
ska stärka sin egen och samhällets krisberedskapsförmåga. En åtgärdsplan ska
under 2015 tas fram och antas politiskt för att ligga till grund för
mandatperiodens krisberedskap.
Tranemo kommun bedömer att följande områden som särskilt viktiga att arbeta
vidare med under mandatperioden:

-

Kommunens krisledning i form av att se över ledningsplatser, tekniska
hjälpmedel och utbildningar och övningar.
Tekniska hjälpmedel så som reservkraftverk, kommunikationsradio m.m.
ska planeras in i åtgärdsplanen.
Sårbarheten att få IT störningar i verksamheter finns och behöver stärkas
för att ha förmågan att vara motståndskraftig vid exempelvis, IT krasch,
långvarigt elavbrott m.m.
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-

En analysgrupp för höga vattenflöden ska tillsättas.

Beslutsunderlag
AU 154, 2015-08-27
Tjänsteskrivelse 2015-08-24
Rapporten Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 Tranemo kommun

Föredragning och debatt
Säkerhetssamordnare Rickard Jansson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Tekniska sektionen

Status
Kommunfullmäktige
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§ 254

Uppdrag att utreda simhallens organisation (KS/2014:675)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
•
•
•

Noterar rapporten
Förvaltningen får i uppdrag att i sitt fortsatta arbete utgå från
rekommendationerna i rapporten.
Återrapportering ska ske till utskotten vid samråd i december.
Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i februari.

Ärendet
I samband med beslut om budgeten för 2015 gav kommunfullmäktige
förvaltningen i uppdrag att utreda simhallens organisation. Utredningen har
utförts av revisorerna Johan Osbeck och Louise Abrahamsson på
revisionsföretaget Deloitte. Rapporten är nu klar och utredarna rekommenderar
kommunen följande:
- Utforma ett uppdragsdokument för simhallen och vad deras uppdrag är
från ägarna, som är kommunen. Det tydliggör för de som lånar den
(skolan, vilka förväntningar de kan ha) samt att det då finns ett uppdrag
med samverkan med skolan. Förtydliga att simhallen ska samverka med
skolan.
- Fastställt syfte och uppdragsdokument behöver därefter kommuniceras
till alla intressenter för att minska eventuella förväntningsgap.
- Överväg förslag till relativt små förändringar och tillägg i badhusets
interiör för att kunna möta fler behov hos fler aktörer.
- Överväg att tillsammans med kommunens föreningsliv och skola
utveckla badhuset till ett allaktivitetshus.
- Överväg att mäta och ta fram statistik avseende besök; månatliga,
dagliga samt för olika tider på dygnet.

Beslutsunderlag
AU § 161, 2015-09-10
Tjänsteskrivelse 2015-09-07
Rapport avseende badhusets nuvarande och framtida möjligheter, juli 2015

Föredragning och debatt
Revisor Johan Osbeck föredrar ärendet och svarar på frågor. Diskussion förs.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Crister Persson (C) föreslår tillägget att förvaltningen ska göra en avstämning till
utskotten på samråd i december.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets
förslag och i enlighet med Perssons tilläggsförslag.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Tekniska sektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Rapport avseende badhusets nuvarande och framtida möjligheter, juli 2015

Status
Kommunfullmäktige
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§ 255

Budget och verksamhetsuppföljning tertial 2 (KS/2015:388)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Noterar informationen

Kommunstyrelsens beslut
•

Verksamheternas ekonomiska obalans enligt den här prognosen
måste hanteras. Vikten av budgetföljsamhet hos verksamheterna kan
inte nog understrykas

Ärendet
Budget och verksamhetsuppföljning för andra tertialen redovisas.
I årets ekonomiska prognos för kommunen per 2015-08-31, prognostiseras ett
resultat för helår 2015 på 12,7 mnkr. Kommunens resultat för helår 2014 var 14,5
mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2015 är 4,3 mnkr bättre än budget för
2015. Skatteintäkter och statsbidrag förväntas överstiga budget med 2,9 mnkr.
Prognosen för pensionskostnader är 3,9 mnkr lägre än budget. De finansiella
kostnadernas prognos är 1,8 mnkr lägre än budget. Verksamheternas
nettokostnader förväntas överstiga budget med 4,3 mnkr.
Prognostiserade större budgetavvikelser, mnkr
Prognos
Verksamhet
Vård i familjehem och institutionsvård -3,4
Hemtjänst
Bostadsanpassning
Vuxenutbildning
Försörjningsstöd
Interkommunal ersättning, gymnasiet 1,2
Övriga verksamheter
Summa

avvikelse
-2,2
-1,9
-1,3
1,0
2,3
-4,3

Koncernredovisningen för Tranemo kommun omfattar utöver kommunen även
Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB. Kommunkoncernens
ekonomiska resultat för 2015 prognostiseras uppgå till 15,0 mnkr, föregående år
17,4 mnkr.
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Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas uppgå till 0,4 mnkr (före skatt),
vilket innebär en försämrad resultatnivå på 0,9 mnkr jämfört med föregående år.
Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt ekonomiskt resultat på 0,3
mnkr (efter skatt) under 2015, vilket är 0,2 mnkr sämre än resultatet 2014.
För kommunens del innebär det prognostiserade resultatet att balanskravet
uppnås. Balanskravsresultatet uppgår till 4,3 mnkr. Tranemo kommun har hittills
uppnått balanskravet varje år sedan införandet år 2000.
Balanskravsavstämning
Årets resultat enligt resultatprognos 12,7
Avsteg från blandmodellen - 8,4
Avstämning balanskravet 4,3
En tredjedel av de prioriterade resultatmålen prognostiseras att uppnås medan
de resterande två tredjedelarna delvis kommer att uppnås.
Mål som kommer att uppnås är:
- Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och
mångfald utifrån medborgarnas behov.
- Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet
att påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på.
Mål som delvis kommer att uppnås:
- Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och
skola
- Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv
- Alla som kommer i kontakt med kommunen skall uppleva att han/hon får
ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning
- Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i
alla avseenden
Beslutsunderlag
Budgetberedningen § 8, 2015-09-23
Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-08-31
Tranemo Utvecklings AB Tertialrapport 2 2015
TranemoBostäder Delårsrapport II 2015-08-31
Uppföljning Tertial 2 Miljö och bygg, 2015-08-31
Verksamhetsuppföljning Tertial 2 Miljö och bygg, 2015-08-31
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Föredragning och debatt
Utvecklingsledarna Ulf Jogbratt och Anna-Clara Ringnes samt ekonomichef LarsGunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. Diskussion förs.
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Status
Kommunfullmäktige
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§ 256

Information om företagsklimat/företagsranking 2015
(KS/2015:684)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Noterar informationen

Ärendet
Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning gällande företagsklimat
presenteras under dagens sammanträde.
Undersökningen genomfördes jan - april 2015. Den skickades ut till 200
företagare i kommunen och svar kom in från 101 av dessa. Tranemo har klättrat i
rankingen med 31 steg och hamnar nu på plats 67 i jämförelse med alla
kommuner.
Föredragning och debatt
Sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar ärendet och svarar på frågor. Diskussion
förs.
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§ 257

Bevarande-, utvecklings- och LIS-plan för
Torpa/Hofsnäsområdet (KS/2012:1221)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Antar Bevarande- utvecklings- och LIS-plan för Torpa/
Hofsnäsområdet

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till bevarande- utvecklings och LIS plan för Torpa/Hofsnäs har varit
föremål för samråd och granskning under 2013-2014. Syftet med planen är att ta
fram vissa riktlinjer och ramar för den framtida utvecklingen inom Torpa/
Hofsnäs. Planen har tagits fram under löpande dialog med de närmaste berörda
fastighetsägarna och brukarna på Torpa och Hofsnäs.
Bakgrund
I den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen anges att en bevarandeoch utvecklingsplan ska tas fram för Torpa/Hofsnäsområdet vilket också anges i
den antagna LIS planen.
Granskningen
Granskningen skedde under tiden 27 mars 2014 till 2 juni 2014 ställdes
granskningshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie
öppettider. Samrådshandlingarna fanns även på biblioteket, bokbussen och på
hemsidan www.tranemo.se/planer.
Under granskningen inkom ca 15 yttranden av varierad karaktär, vissa har
föranlett ändringar i planen. Ett tydligare ställningstagande har gjorts mot
Länsstyrelsens förslag att inte kalla planen för LIS- plan har bland annat gjorts.
Efter att allmänna utskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta
planen skedde ytterligare förhandlingar med länsstyrelsen. Myndigheten krävde
att två av områdena skulle byta benämning från LIS till något annat. Kommunen
valde att gå myndigheten tillmötes och bytte namn på områdena till
”utvecklingsområden” vilket till skillnad från LIS inte har någon specificerad
juridisk mening.
Beslutsunderlag
AU § 155 2015-09-10
Tjänsteskrivelse 2015-08-21
Bevarande,- utvecklings,- och LIS-plan för Torpa /Hofsnäs området – antagande
Karta
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Samrådsredogörelse
Utlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning
ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Näringslivs- och strategisektionen

Status
Kommunfullmäktige
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§ 258

Förslag till inriktning för revidering av
trafikförsörjningsprogrammet (KS/2015:497)
Kommunstyrelsens beslut
•

Tranemo kommun har följande synpunkter på Förslag till strategisk
inriktning:

Tranemo kommun stödjer de beslutade strategierna och vill särskilt poängtera
vikten av att öppna flera tågstationer. I Tranemo kommun är det särkilt
angeläget att få till stånd en regional tågtrafik till och från bland annat Grimsås
och Länghem.
På sid 3 i Förslag till strategisk inriktning står det att; kommunerna verkar för att
skolskjutsar öppnas för allmänhet där förutsättningarna finns för det, i samarbete med
Västtrafik. Tranemo kommun anser det viktigt att finansieringen av
kollektivtrafiken även fortsättningsvis bärs av Västra Götalandsregionen.
Kommunen vill inte komma i ett läge där utvecklingen och finansiering av
kollektivtrafik skall ske genom det kommunala skolskjutsanslaget.
För att kunna utveckla kollektivtrafiken och öka dess marknadsandel så måste
det ges bättre möjlighet att få tillgång till den. De statligt regionala vägarna inom
Tranemo kommun är i huvudsak vägar utan vägren. Det är alltså inte
trafiksäkert eller attraktivt att gå längs med dessa vägar för att nå en
kollektivtrafikhållplats. Resenären måste ges tillfälle att kliva på och av på
betydligt fler ställen än de idag angivna.

Sammanfattning av ärendet
Trafikförsörjningsprogrammet beslutades av regionfullmäktige 2012 och
revideras vart fjärde år. Kollektivtrafiknämnden vill få kollektivtrafikrådens syn
på Förslag till strategisk inriktning. Kommunerna ges här möjlighet att i ett första
skede lämna synpunkter på det nyss nämnda dokumentet. Förvaltningen stödjer
de beslutade strategierna och vill särskilt poängtera vikten av att öppna flera
tågstationer. Kommunen vill inte komma i ett läge där utvecklingen och
finansiering av kollektivtrafik skall ske genom det kommunala
skolskjutsanslaget. Resenären måste ges tillfälle att kliva på och av på betydligt
fler ställen än de idag fastställda. Synpunkter skickas till Boråsregionen senast 1
oktober 2015.
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Ärendet
Trafikförsörjningsprogrammet beslutades av regionfullmäktige 2012 och
revideras vart fjärde år. Målåret för reviderat program är 2035 med fokus på
inriktningen till 2020. Arbetet med att revidera trafikförsörjningsprogrammet
pågår. Kollektivtrafiknämnden vill få kollektivtrafikrådens syn på Förslag till
strategisk inriktning. Kommunerna ges här möjlighet att i ett första skede lämna
synpunkter på det nyss nämnda dokumentet. Synpunkter skickas till
Boråsregionen senast 1 oktober 2015.

Beslutsunderlag
AU § 158, 2015-09-10
Tjänsteskrivelse 2015-08-11
Förslag till strategisk inriktning av trafikförsörjningsprogram
‐ ett dialogunderlag
Missiv: Dialogunderlag inför revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram
E-post: Dialogunderlag för trafikförsörjningsprogrammet, utskick till
medlemskommunerna
Sammanfattning från workshops med delregionala kollektivtrafikråden Västra
Götalandsregionen

Beslutet skickas till
Boråsregionen senast 1 oktober 2015
Näringsliv och strategisektionen

Status
Avslutad
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§ 259

Tillvaratagande av synpunkter vid politikerlunch.
(KS/2015:125)
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner förslag om tillvaratagande av synpunkter vid
politikerluncher.

Ärendet
Förvaltningen fick 2015-04-20 § 138 i uppdrag att ta fram förslag på hur
förvaltningen tar vara på idéer och synpunkter från ungdomars inflytande samt
hur förvaltningen arbetar vidare med de inkomna synpunkterna.
Förvaltningens huvudförslag är att synpunkter som uppkommer under
politikerluncher hanteras genom nuvarande synpunktshanteringssystem och
kopplas till berörd sektionschef. Förvaltningen sammanställer årsvis sedan
samtliga inkomna synpunkter för delgivning till politiken och skolan.
Beslutsunderlag
BKU § 8 2015-09-10
Tjänsteskrivelse 2015-05-28
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-20, § 138
Beslutet skickas till
Näringslivs- och strategisektionen
Medborgarservice och processtöd
Status
Avslutad
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§ 260

Val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet och till
kommunala tillgänglighetsrådet (KS/2014:778)
Kommunstyrelsens beslut
•
•
•
•

Utser Marianne Hörnqvist (M) och Rose Torkelsson (S) till ledamöter i
kommunala pensionärsrådet (KPR)
Marianne Hörnqvist utses till ordförande i (KPR).
Utser Rune Eriksson (C) och Johnny Ohlsson (S) till ledamöter i
kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)
Rune Eriksson utses till ordförande i KTR.

Ärendet
Under dagens sammanträde utses ledamöter till både kommunala
pensionärsrådet (KPR) och till kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). Till varje
råd ska utses två ledamöter, en ledamot från alliansen och en ledamot från
oppositionen.
Status
Avslutad
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§ 261

Sammanträdestider 2016 (KS/2015:466)
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen och
för budgetberedningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige.

Ärendet
Förvaltningen har tillsammans med KFs presidie och KS ordförande tagit fram
en plan för sammanträdestider 2016. Avstämning har också gjorts med
utskottens ordföranden.
Förslaget är:
Kommunfullmäktige sammanträder 8/2, 21/3, 4/4, 9/5, 20/6, 12/9, 31/10, 28/11
och 12/12
Kommunstyrelsen sammanträder 18/1, 22/2, 14/3, 11/4, 2/5 heldag, 30/5 heldag,
13/6, 22/8, 26/9 heldag, 10/10, 7/11 heldag, 21/11 och 19/12
Budgetberedningen sammanträder 17/2, 13/4, 11/5, 18/5 heldag, 17/8, 20/9heldag,
21/9 heldag, 22/9 och 7/10
Allmänna utskottet sammanträder 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 18/2, 25/2, 3/3, 17/3, 24/3,
7/4, 14/4, 28/4, 12/5, 19/5, 26/5, 9/6, 16/6, 30/6, 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 15/9, 29/9, 6/10,
20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 24/11, 1/12, 8/12 och 15/12.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-25
Kalenderöversikt sammanträdestider 2016
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Samtliga funktioner
Samtliga ledamöter och ersättare i KS
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Kalenderöversikt sammanträdestider 2016
Status
Kommunfullmäktige
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§ 262

Remiss - Regional cykelstrategi för Västra Götaland
(KS/2015:377)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Den 20 juni 2013 tog Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslut om att
ta fram en regional cykelstrategi. Nu har kommunen fått ta del av
remissversionen av Strategi för ökad cykling i Västar Götaland. Boråsregionen
har utarbetat ett förslag till remissvar vilket förvaltningen stödjer.
Förvaltningen ser tveksamheter i finansieringen gällande Cykelstrategin.
Förvaltningen vänder sig mot att steg 1- och 2- åtgärder skall medfinansieras till
50 %. Vidare anser förvaltningen att det finns andra målpunkter än tätorter som
bör ligga med i bedömningen gällande investeringar i cykelvägar, exempelvis
hållplatser vilka ansluts av region/expressbussar.
Det kommungemensamma remissvaret skall skickas till Västra
Götalandsregionen senast den 18 september 2015.
Ärendet
Den 20 juni 2013 tog Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslut om att
ta fram en regional cykelstrategi. Cykelstrategin är ett stöd för Västra
Götalandsregionen och Trafikverket i arbetet med att prioritera, planera och
bygga ut cykelvägnätet i länet. Cykelstrategin berör cykelinvesteringar längs det
statliga regionala vägnätet samt finansiering av steg 1- och 2- åtgärder för att öka
cykling.
Boråsregionen har utarbetat ett förslag till remissvar vilket förvaltningen stödjer
med följande tillägg:
Yttrande
Tranemo kommun ser tveksamheter i finansieringen gällande Cykelstrategin.
Tranemo kommun vänder sig mot att steg 1- och 2- åtgärder skall medfinansieras
till 50 %. Dessa åtgärder har alltid varit föremål för granskning oftast med ett
tveksamt och odefinierbart resultat som följd. Åtgärderna har också varit mest

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
lämpade för större kommuner där exempelvis stadstrafik varit ett naturligt inslag
i kollektivtrafiken. Detta gör dock inte arbetet med steg 1- och 2- åtgärder mindre
viktigt. Tvärtom. För första gången är dessa åtgärder upptagna i den regionala
planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland. Tranemo kommun ser
mycket positivt på detta men det kräver en 100 procentig finansiering för att
åtgärderna verkligen kan komma till stånd, om inte, tenderar dessa typer av
åtgärder att förbises till förmån för mer etablerad verksamhet.
Kågesonmodellen tar hänsyn till orters storlek när det gäller längsta
cykelavstånd. Det finns andra målpunkter än tätorter som bör ligga med i
bedömningen gällande investeringar i cykelvägar, exempelvis hållplatser vilka
ansluts av region/expressbussar. För en mindre kommun som Tranemo är det
också särskilt bekymmersamt att enkom fokusera på tätorters storlek i valet av
prioritering avseende cykelinvesteringar.
Cykelstrategin påverkar kommunens Cykelplan 2010-2030 som är en strategi för
ett ökat miljömiljövänligt resande under det lokala miljömålet ”Giftfri miljö .”
I de lokal miljömålen framgår det under miljömålet Giftfri miljö att kommun ska
verka för ett ökat miljövänligt resande, vilket är sektionsmål för både tekniska
och strategiska sektionen. Måttet är cykelvägar i km och skall enligt lokala
cykelplanen till 2020 öka med 25 % till 66 km.
Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att cykel är ett prioriterat område vilket
länsplaneupprättaren med fördel kan tillskjuta ytterligare resurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-03
Boråsregionens förslag till yttrande 2015-06-16
Remissversion Strategi för ökad cykling i Västra Götaland 2015-04-16
Beslutet skickas till
Näringslivs- och strategisektionen
Status
Avslutad
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§ 263

Remiss Handlingsprogram 2016-2019 SÄRF (KS/2015:485)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Ärendet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetat förslag till
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778).
Programperioden är fastställd till 2016-2019 enligt tidigare beslut av Direktionen.
Handlingsprogrammet beskriver verksamhet och mål utifrån aktuell riskbild i
förbundets geografiska ansvarsområde som omfattar kommunerna Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.
Innan handlingsprogrammet beslutas av förbundets direktion bereds de
samverkande kommunerna möjlighet att inkomma med synpunkter.
Förvaltningen har noggrant granskat handlingsprogrammet och kommunens
säkerhetssamordnare har haft kontakt med flera säkerhetssamordnare i
kommuner inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förvaltningen har
inte några invändningar mot Handlingsprogram 2016-2019.
Beslutsunderlag
Au § 152, 2015-08-27
Tjänsteskrivelse 2015-08-18
Remiss gällande Handlingsprogram 2016-2019 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
§ 264

Information från förvaltningen

Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Kommunchef Annika Hedvall informerar om aktualiteter inom förvaltningen.
Informationen gäller bland annat flyktingmottagandet, behovet av lägenheter för
de personer som har fått uppehållstillstånd, projekt integration, rivning av
samhallsfastigheten och huset på Lövstagatan 2, dialogen med intressegruppen
om bibliotekets placering, Ängslyckan i Grimsås, förvaltningens arbete med
budgeten inför 2016 mm.
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§ 265

Delegeringsbeslut (KS/2015:79)
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under augusti i
enlighet med utskickade handlingar.

Ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och
tjänstemän delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen
De som nu anmäls, förutom sekretessbelagda delegeringsbeslut och de som
gäller personal, är KS/delegation §§ 305-318, 331-350 och 352-358.

Status
Pågående
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§ 266

Nämndprotokoll 2015 (KS/2015:286)
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll samverkansnämnd IT, 2015-08-27
Protokoll samverksansnämnd arbetsmarknad, 2015-09-02
Protokoll samverkansnämnd personal, 2015-09-02
Status
Pågående
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§ 267

Utskottsprotokoll 2015 (KS/2015:285)
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll allmänna utskottet, 2015-08-27
Protokoll allmänna utskottet, 2015-09-10
Protokoll omsorgs och folkhälsoutskottet, 2015-09-10
Protokoll Bildnings och kulturutskottet, 2015-09-10

Status
Pågående
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§ 268

Delgivningar (KS/2015:12)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Beslutsunderlag
INBJUDAN – Arena 49 – mötesplats för samspel, inspiration och utveckling –
Västra Götalandsregionen/Västarvet
SKRIFT - Bostadsmarknadsanalys västra Götalands Län 2015 (folder) –
Länsstyrelsen Västra Götalands Län
REGLER – Regler för hantering av samverkansnämnden arbetsmarknads
allmänna handlingar
DELEGERINGSORDNING – Reviderad delegeringsordning –
Samverkansnämnden miljö och bygg
Status
Akten
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