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Plats
Tid

Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo
13.30 – 16.45

Närvarande

Beslutande

Icke tjänstgörande ersättare

Crister Persson (C), ordförande §§ 160-162, 167-178
Göran Björk (S)
Rune Eriksson (C)
Lars Vesterlund (M)
Jonny Olsson (S)
Brigitte Barenfeld (KD)
Victoria Haraldsson (C)
ChrisTina Yngvesson (M)
Marianne Hörnqvist (M)
Jan-Erik Svenningsson (S)
Johanna Gustafsson (V)
Sture Ernstson (S)
Louise Bertlisson (MP)
Hans Andersson (C) §§ 163-166

Ulf Nyberg (M)
Hans Andersson (C)
Gunilla Blomgren
Erene Bertilsson(KD)

Paragrafer

§ 160 - § 178

Utses att justera

Sture Ernstsson (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkontoret, Tranemo
torsdagen den 13 juni 2013 kl. 17.30

Övriga närvarande

Annika Hedvall, kommunchef
Tina Haglund, processekreterare
Anna-Clara Ringnes, utvecklingsledare § 160
Ulf Jogbratt, utvecklingsledare § 160
Pernilla Kronbäck, sektionschef § 161
Lars-Gunnar Karlsson, förvaltningsekonom § 169

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………………………………………………
Crister Persson (C)
Lars Vesterlund (M) §§ 163-166

Justerare

………………………………………………………………………………………
Sture Ernstsson

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-06-10

Paragrafer som anslås

§§ 162, 168, 170, 172-175

Anslaget under tiden

2013-06-14- -2013-07-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift

……………………………………………………………………
Susanne Brandt-Andersson
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§178 Delgivningar
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§160 Information om Stratsys
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Politikerna ska nu få tillgång till politikerversionen av Stratsys och får då möjlighet att följa
förvaltningens arbete med att nå de uppsatta målen.
Beslutsgång
Utvecklingsledarna Anna-Clara Ringnes och Ulf Jogbratt föredrar ärendet.
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Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§161 Lokalt företagsklimat i Tranemo kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Svenskt Näringsliv har i sin årliga enkätundersökning behandlat företagsklimatet i landets alla
290 kommuner. Företagsrelaterad statistik och rankingen av företagsklimatet i kommunerna har
nu presenterats. Glädjande har Tranemo kommun förbättrat sig hela 40 steg och ligger nu på
plats 107.
Beslutsgång
Sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar ärendet.
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KS/2013:558

§162 Utredning/projektering gällande Ambjörnarpskolan och
Sjötoftaskolan
Kommunstyrelsens beslut
• Förvaltningen får ta 300 000 kronor i anspråk ut investeringspotten för att finansiera
uppkomna utrednings/projekteringskostnader.
Sammanfattning av ärendet
I investeringspotten i budget 2013 finns ombyggnad av Sjötoftaskolan och Ambjörnarpskolan
medtagen. Ombyggnationen av skolorna skall enligt planen vara klara till hösten 2014.
Ett nytt lokalprogram samt förslag på hur lokalerna skall användas måste därför tas fram.
Tekniska sektionen begär att få påbörja utredningen/projekteringen och få ta medel i anspråk
från investeringspotten. Bedömd kostnad för utredningen är 300 000 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-05-15, § 103
Tjänsteskrivelse 2013-05-03
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Status
Pågående
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Justerares sign.
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KS/2013:574

§163 Årsredovisning Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps och understödsfond
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslutsmotivering
Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt
ansvarsfrihet har framförts.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 vad gäller Stiftelsen Tranemo
Sjukhjälps- och understödsfond.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23, § 63
Årsredovisning, 2013-02-15
Revisionsberättelse, 2013-04-19
Beslutsgång
På grund av jäv deltar inte kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) i handläggningen i
ärendet. Ersättaren Hans Andersson(C) deltar istället i handläggningen.
Under paragrafen inträder Lars Vesterlund (M) som ordförande.
Status
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-10

Sid 8 av 24

KS/2013:570

§164 Årsredovisning Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslutsmotivering
Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt
ansvarsfrihet har framförts.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 vad gäller Stiftelsen Fritz och Ellen
Claesons fond.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23, § 64
Årsredovisning, 2013-02-15
Revisionsberättelse, 2013-04-19
Beslutsgång
På grund av jäv deltar inte kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) i handläggningen i
ärendet. Ersättaren Hans Andersson(C) deltar istället i handläggningen.
Under paragrafen inträder Lars Vesterlund (M) som ordförande.
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:572

§165 Årsredovisning Stiftelsen Edit Anderssons fond
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Edit Anderssons fond
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslutsmotivering
Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt
ansvarsfrihet har framförts.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 vad gäller Stiftelsen Edit Anderssons
fond.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23, § 65
Årsredovisning, 2013-02-15
Revisionsberättelse, 2013-04-19
Beslutsgång
På grund av jäv deltar inte kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) i handläggningen i
ärendet. Ersättaren Hans Andersson(C) deltar istället i handläggningen.
Under paragrafen inträder Lars Vesterlund (M) som ordförande.
Status
Kommunfullmäktige
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§166 Årsredovisning Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslutsmotivering
Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt
ansvarsfrihet har framförts.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 vad gäller Stiftelsen Uddebo och
Tranemo Ungdomsdonation.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-05-23, § 66
Årsredovisning, 2013-02-15
Revisionsberättelse, 2013-04-19
Beslutsgång
På grund av jäv deltar inte kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) i handläggningen i
ärendet. Ersättaren Hans Andersson(C) deltar istället i handläggningen.
Under paragrafen inträder Lars Vesterlund (M) som ordförande.
Status
Kommunfullmäktige
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§167 Implementering av fullmäktigeberedningarnas överlämnade
uppdrag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Annika Hedvall har sammanställt en redogörelse som behandlar hur
förvaltningen arbetar med de beslut som har tagits utifrån fullmäktigeberedningarnas uppdrag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-05-30, § 112
Redogörelse 2013-05-27
Status
Kommunfullmäktige
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§168 Näringslivsmässa 2014
Kommunstyrelsens beslut
•
•
•
•

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en gemensam näringslivsmässa 2014
tillsammans med Svenljunga kommun och det lokala näringslivet.
Avsätter 50 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för kostnader under
2013.
Resterande del, 150 000, för att finansiera näringslivsmässan avsätts i budget 2014.
Ovanstående beslut förutsätter att Svenljunga kommun deltar i näringslivsmässan 2014
och går in med motsvarande summor.

Sammanfattning av ärendet
Fler företag som etablerar sig i Tranemo kommun är önskvärt och ge möjlighet för det lokala
näringslivet att visa upp sig för varandra. Förslaget är att under 2014 fokuserar på att skapa en
renodlad näringslivsmässa för Tranemo kommun och Svenljunga kommun med näringslivet
som målgrupp och visa upp våra kommuner utanför kommungränserna.
Gemensamma mässor mellan kommunerna stärker attraktionskraften och ger en bredare grund
att stå på.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-05-16, § 106
Allmänna utskottet 2013-03-14, § 57
Tjänsteskrivelse 2013-05-08
Beslutet skickas till
Svenljunga Kommun
Service- och näringslivssektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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§169 Budget och verksamhetsuppföljning för 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
I Tranemo kommun upprättas kommun-/koncernövergripande budget- och
verksamhetsuppföljningar med ekonomiska prognoser i april samt augusti varje år.
Tertialrapport/delårsbokslut upprättas per den sista augusti och omfattar ekonomisk översikt,
resultat- och balansräkning samt prognos avseende årets ekonomiska utfall.
I årets första ekonomiska prognos för kommunen, per 2013-04-30, prognostiseras ett ekonomiskt
resultat för 2013 uppgående till -23,2 mkr (koncernen: -20,8 mkr).
Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till -31,4 mkr, årets ekonomiska resultat är budgeterat
till 8,2 mkr.
Det negativa resultatet förklaras till stor del av en stor jämförelsestörande engångskostnad
(finansiell kostnad) på 24,8 mkr till följd av ändrad diskonteringsränta för beräkning av
pensionsskulden.
Den andra viktiga huvudförklaringen till den negativa avvikelsen är att utfallet för
verksamheterna prognostiseras innebära 13,3 mkr högre nettokostnader än vad som budgeterats.
När det gäller intäkterna från skatter och utjämning är prognosen att utfallet blir 4,8 mkr högre
än budgeterat.
De ekonomiska prognosen innebär att 2013 års ekonomiska resultat beräknas bli kraftigt
försämrat jämfört med 2012. Resultatet 2012 omfattade dock en stor jämförelsestörande intäkt på
11 mkr, medan årets resultat inkluderar en stor jämförelsestörande kostnad på
24,8 mkr.
Kommunens ekonomiska resultat, exklusive jämförelsestörande poster, förbättras med 7,0 mkr
enligt prognosen för 2013. För koncernen innebär prognosen en resultatförbättring med 9,6 mkr.
Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas uppgå till -0,3 mkr (före skatt), vilket innebär
en förbättrad resultatnivå jämfört med föregående år.
Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 0,7 mkr (efter
skatt) under 2013 vilket även det är en förbättring jämfört med resultatet 2012.
Målet för kommunen, att det ekonomiska resultatet skall vara minst 1,8 % av skatter och
utjämning, uppnås inte enligt prognosen. För att uppnå målet under 2013 krävs ett ekonomiskt
resultat på 10,1 mkr.
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Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-05-22, § 13
Tertialrapport Tranemo kommun, 2013-04-30
Budget- och verksamhetsuppföljning Tranemo Bostäder samt TUAB, 2013-04-30
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall och förvaltningsekonom Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet
Status
Kommunfullmäktige
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§170 Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och intern kontroll
- svar till revisionen
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun besvarar revisionens synpunkter enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Revisionsbyrån Deloitte har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av
hur Tranemo kommun arbetar med ägarstyrning av de kommunala bolagen och intern
kontroll. Den sammanfattande bedömningen i (den preliminära) rapporten från Deloitte är att
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och den interna kontrollen inte är ändamålsenlig som den
idag är utformad. . Dock finns det delar som fungerar tillfredsställande. Rapportförfattarna
ser det som positivt att kommunens styrsystem är på väg att förändras och förbättras inför
framtiden.
Revisorerna i Tranemo kommun har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen där man
önskar svar om vidtagna/planerade åtgärder mot bakgrund av rapporten från Deloitte.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en intern kontrollplan för 2013 där det har konstaterats
att arbetet med intern kontroll 2013 bör vara inriktat på att utveckla organisation och former
avseende ägarstyrningen av de kommunägda bolagen. Det finns också behov av att göra en
översyn av systemet för intern kontroll.
Ekonomifunktionen har berett ärendet och arbetat fram ett förslag till svar på revisorernas
synpunkter.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-05-16, § 108
Tjänsteskrivelse 2013-04-25
Revisionens skrivelse 2013-02-11
Förvaltningens förslag på svar till revisionen
Kommunstyrelsens beslut om intern kontrollplan för 2013 - KS 2013-04-15, § 107
Intern kontrollplan 2013
Beslutet skickas till
Revisorerna Tranemo kommun
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Förvaltningens förslag på svar till revisionen.
Kommunstyrelsens beslut om intern kontrollplan för 2013 - KS 2013-04-15, § 107.
Intern kontrollplan 2013.
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Status
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§171 Intresseanmälan för att bli förstelärare i Tranemo kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har inrättat några olika möjligheter för att öka lärarnas karriärmöjligheter. Nu finns
möjligheten för kommunerna att tillsätta förstelärare med lön om 5000 kronor extra/månad.
Tranemo kommun har ansökt om att få statligt bidrag, under 1,5 år, till fem förstelärartjänster.
Bidraget täcker dock endast den ökade lönekostnaden för dessa lärare. Det uppstår en
merkostnad för kommunen eftersom förstelärarna måste ha viss nedsättning i sin tjänst för att
utföra arbetet som förstelärare och en vikarie behöver tillsättas. Om fem lärare har nedsättning
med 20 % saknas det sammanlagt en 100 % tjänst till en kostad av ca 600 000 kronor.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-05-23, § 55
Status
Pågående
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§172 Detaljplan för Ambjörnarp församlingshem 1:85
Kommunstyrelsens beslut
• Anta detaljplanen för Ambjörnarp 1:85
Sammanfattning av ärendet
2013-01-24 beslutade AU att sända detaljplan för Ambjörnarp 1.85 m fl. på samråd enligt
reglerna för enkelt planförfarande § 8 . 2013-04-18 beslutade AU att skicka detaljplan för
Ambjörnarp 1:85 på granskning.
Granskningen har föranlett en mindre ändring av text i planbeskrivning gällande närhet till
skola och förskola. Samt ett förtydligande kring att kommunen haft en bred sakägarkrets och
därför inte bytt förfarande till normalt planförfarande som Länsstyrelsen önskat.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-05-30, § 110
Tjänsteskrivelse 2013-05-27
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning, april 2013
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse, maj 2013
Beslutet skickas till
Strategisektionen
Status
Avslutad
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§173 Detaljplan för Moghult 1:140, Vatab
Kommunstyrelsens beslut
• Anta detaljplanen för Moghult 1:140
Sammanfattning av ärendet
2013-02-14 beslutade AU att sända detaljplan för Moghult 1:140 på samråd enligt reglerna för
enkelt planförfarande § 8. 2013-04-18 beslutade AU att skicka detaljplan för Moghult 1:140 på
granskning enligt reglerna för enkelt planförfarande.
Inga yttranden som krävt ändringar av planen har inkommit under granskningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-05-27
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning, januari 2013
Behovsbedömning, 2013-01-02
Samrådsredogörelse, maj 2013
Allmänna utskottet 2013-05-30, § 111
Beslutet skickas till
Strategisektionen
Status
Avslutad
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§174 LOV – privat utförare av Hemtjänst – Extramamman
Kommunstyrelsens beslut
• godkänna företaget Extramamman som utförare av servicetjänster i Tranemo kommun
Beslutsmotivering
Ansökan och företaget har granskats utifrån förfrågningsunderlaget samt referenstagning och
har befunnits uppfylla kraven för att bli utförare av hemtjänst i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Företaget Extramamman har inkommit med ansökan om att bli utförare av hemtjänst i Tranemo
kommun. Ansökan avser i nuläget enbart serviceinsatser inom samtliga områden i Tranemo
kommun. En noggrann genomgång av företagets verksamhet har genomförts av
utvecklingsledare.
Referenser har tagits från ett flertal personer/kommuner där personen redan är verksam med sitt
företag.
Sektionschef och utvecklingsledare har tillsammans träffat företaget för en personlig intervju,
där vi haft möjlighet att ställa frågor utifrån det förfrågningsunderlag som antogs när LOV
infördes inom MUST. Sektionen anser att kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23, § 61
Tjänsteskrivelse, 2013-05-16
Granskning, 2013-02-21
Beslutsgång
Sektionschef Lena Adolfsson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Företaget Extramamman
Omsorgssektionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-10
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KS/2013:576

§175 Anmälan enligt Lex Sarah
Kommunstyrelsens beslut
• Anmäler aktuell rapport enligt Lex Sarah till Socialstyrelsen
Beslutsmotivering
Bedömningen är att det föreligger en stor risk för konsekvenser för de boendes psykiska hälsa.
Rapportens innehåll ses som ett allvarligt missförhållande.
Sammanfattning av ärendet
Utredning har genomförts av central utvecklingsledare enligt Socialstyrelsens föreskrift. En
sammanfattning av denna presenteras för kommunstyrelsen, som grund för att fatta beslut enligt
ovan.
Rapporten pekar på brister i bemötandet hos en enskild medarbetare i konkreta händelser (201304-30) men beskriver framförallt en systematisk brist i bemötandet av de boende, som klart
avviker från grundläggande krav i lagstiftningen avseende självbestämmande och respekt.
Attityden/förhållningssättet/bemötandet kan upplevas starkt negativt och kränkande och ses
som särskilt allvarligt då de boende är i beroendeställning.
Ledning har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att verksamheten baserats på
värdegrund enligt SoL och LSS och har inte vidtagit åtgärder i tillräcklig omfattning då kollegor
rapporterat om missförhållande, vilket lett till en kultur i verksamheten som accepterar
missförhållande.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23, § 62
Tjänsteskrivelse 2013-05-16
Rapport Lex Sarah (14 kap.3§ Sol)
Inkom: 2013-04-05 (muntligt), 2013-04-08 (skriftligt): Misstanke om systematisk brist i bemötande
Beslutsgång
Sektionschef Lena Adolfsson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-10
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§176 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
REDOVISNING – Årsredovisning 2012 inklusive Granskningsrapport och Revisionsberättelse–
West Sweden AB
REDOVISNING – Årsredovisning 2012 inklusive Revisionsberättelse– West Sweden ideell
förening
BESLUT – Bokslutsrapport 2012 – West Sweden SA
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-10
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§177 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
ÅRSREDOVISNING FÖR DAGHEMMET SKOGSDUVAN – Årsredovisning 2012
FÖRÄLDRAUNDERSÖKNING – Enkät gjord av föräldrar från Ambjörnarp
Beslutsgång
Underlaget delgavs Bildnings- och kulturutskottet 2013-05-23.
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-06-10
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§178 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
RAPPORT – Socialstyrelsen – Kartläggning av skyddade boenden i Sverige
Beslutsgång
Underlaget delgavs Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23.
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

