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Thomas Åhman, sektionschef §§ 1, 10-11
Pernilla Kronbäck, sektionschef § 1
Arne Willhammar, sektionschef § 1
Karl-Johan Ohlin, sektionschef § 1
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§1 Information Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2013
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Kommunens Kvalitet i Korthet beskriver kommunens kvalitet och effektivitet vad gäller flera
viktiga områden för kommuninvånarna.
De områden som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet är:
Kommunens tillgänglighet
Trygghetsaspekter i kommunen
Invånarnas delaktighet och kommunens information
Kommunens effektivitet
Kommunen som samhällsutvecklare
Under 2013 har 220 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet för att utveckla och
pröva verktyget. Resultatrapporten för 2013 som nu är klar beskriver kommunernas resultat för
de framtagna måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket
men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat.
Resultaten för Tranemo kommun presenteras och diskuteras under dagens sammanträde.
Föredragning och debatt
Utvecklingsledarna Anna-Clara Ringnes och Ulf Jogbratt redovisar resultat från genomförda
undersökningar inom Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2013.
Status
Avslutad
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§2 Information om nationella kvalitetsregister
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Syftet med nationella kvalitetsregister är att förbättra, skapa långsiktiga och hållbara strukturer
och få en sammanhållen vård och omsorg med god kvalitet.
Tranemo kommun är ansluten till följande kvalitetsregister i dagsläget:
• Senior alert
• BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom)
• Svedem
• Svenska Palliativregistret
• Psykisk ohälsa
• Sammanhållen vård och omsorg
Beslutsunderlag
PowerPoint-presentation 2014-01-20
Föredragning och debatt
Sektionschef Lena Adolfsson och funktionschef Helena Lundgren informerar i ärendet.
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§3 Information om omvårdnadslyftet
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Inom omvårdnadslyftet utgår statsbidrag för att utbilda personal inom äldreomsorgen och
personal inom funktionsnedsättningsområdet.
För Tranemo kommuns del har i dagsläget 22 personer genomgått omvårdnadslyftet och i
februari blir ytterligare 19 personer klara.
Föredragning och debatt
Sektionschef Lena Adolfsson och funktionschef Helena Lundgren informerar i ärendet.
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§4 Information om genomförd drogvaneundersökning 2013
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomfördes under vårterminen
2013 en drogvaneundersökning som presenteras nu.
I Tranemo deltog 123 elever i årskurs 9 och 97 elever i årskurs 2 på gymnasiet.
Beslutsunderlag
PowerPoint presentation
Föredragning och debatt
Annika Loman och Ingrid Björk informerar i ärende.
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§5 Information om fritidsgården i Glasets hus
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
I september 2012 invigdes fritidsgården Glasgården i Glasets hus i Limmared.
Verksamheten flyttade från en lokal på ca 120 kvm till Glasgården som endast är 50 kvm.
De kvällar då Glasets hus inte är abonnerat kan fritidsgården även använda cafédelen för sina
aktiviteter.
Föredragning och debatt
Annika Loman och Ingrid Björk informerar i ärende.
Frågor ställs och diskussion förs.
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§6 Ansökan från Barnens Rätt I Samhället (BRIS)
Kommunstyrelsens beslut
• Bevilja BRIS region Väst ett verksamhetsstöd på 10 000 kr för 2014 från
Tranemo kommun.
Beslutsmotivering
Både för 2013 och nu för 2014 har BRIS ansökt om 50 % mer i bidrag jämfört med 2011 och 2012.
Det finns varken inom Tranemo kommun eller inom grannkommunerna någon policy för bidrag
av det här slaget och det är svårt att avgöra om storleken på bidraget är rimligt i förhållande till
verksamheten. Med hänvisning till tidigare nivå på beviljat bidrag föreslår förvaltningen att
bidraget ligger kvar på 10 000 kr för 2014.
Sammanfattning av ärendet
BRIS region Väst har för sin verksamhet ansökt om ett bidrag med 10 kronor per barn från
Tranemo kommun år 2014, vilket motsvara 24 760 kronor för alla barn upp till 18 år, totalt 2 476
barn. BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn och
ungdomar som far illa.
Förra året hade BRIS ca 29 000 stödjande kontakter med barn, totalt 75 000 om man även
inkluderar kontakter i BRIS-forum. Bidrag från kommun och landsting är en förutsättning för
fortsatt verksamhet enligt BRIS.
Vid sidan av skola, socialtjänst och andra myndigheter utgör BRIS ett komplement avseende det
stödjade arbetet. Genom anonymiteten och genom att det är kostnadsfritt upplever BRIS att de
når barnen och deras viktiga berättelser. Verksamheten präglas av barnrättsperspektivet och
utgår från FN:s barnkonvention om barnets rättigheter.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12, § 162
Tjänsteskrivelse, 2013-11-19
Ansökan, 2013-07-08
Verksamhetsinriktning och budget för BRIS 2014, 2013-07-08
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag.
Beslutet skickas till
BRIS region Väst
Lärandesektionen
Status
Avslutad
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2014-01-20

Sid 9 av 22

KS/2012:551

§7 Riktlinjer/ Föreningsbidragsbestämmelser - Lokalbidrag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Formuleringarna i bidragsbestämmelserna ändras för kategori 1 och 2 så att det står med
fler än 200 sammankomster respektive med färre än 200 sammankomster.
• Antar därefter föreslagen ändring i bidragsbestämmelser i enlighet med förvaltningens
förslag gällande lokalbidrag från och med 2014.
• Förvaltningen följer upp hur lokalbidraget har fungerat under 2014 och återrapporterar
detta till kommunstyrelsen i början av 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i november 2012, § 161, bidragsbestämmelser för föreningar.
Förvaltningen har nu uppmärksammat behovet av två ändringar i bidragsbestämmelserna
gällande lokalbidrag som är beslutade att gälla från och med 2014-01-01.
2013-10-17 § 126 återremitterade Omsorgs- och folkhälsoutskottet ärendet för att säkerställa
likställigheten samt ev. effekter av undantag för konstgräsplaner och omklädningsrum.
Konstgräsplanerna kan hyras av föreningar med fotbollsverksamhet inom Tranemo
kommun till en i avtal reglerad hyra, varför lokalbidrag inte utgår. Rimligen bör inte
heller lokalbidrag utgå för hyra av omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanerna
med motiveringen att alla föreningar har egna klubbhus med omklädningsrum som
man bör kunna utnyttja i anslutning till de träningar och matcher som sker på konstgräsplanerna.
När det gäller likställigheten samt ev. effekter av undantag för lokalbidrag vad gäller
konstgräsplaner och omklädningsrum så har förvaltningen tittat på det avtal som
gäller för ishallen och funnit att det inte finns någon reglering av hyresnivån likt den
som finns i konstgräsplansavtalet samt att ishallen i huvudsak nyttjas av Nittorps IK.
Likställighetsprincipen är svår att bedöma eftersom förutsättningarna är väldigt olika i
anläggningarna. För hyra av övriga föreningars anläggningar och lokaler finns inte någon
reglering av hyresnivån likt den som finns för konstgräsplanerna.
Ändringen innebär att vi inför kategori 1 och 2 i lokalbidragsbestämmelsen,
liknande den indelning som finns för driftbidraget. Bidraget utgår i förslaget från en
kategorisering där kategori 1 föreningar får mer i bidrag.
Dessutom förslår förvaltningen ett tillägg vad gäller att lokalbidrag inte skall utgå för hyra av
omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanerna.
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De föreslagna ändringarna är:
 Kategori 1 Föreningar med över 200 sammankomster per år för barn och unga i ålder 7-20 år eller
förening som fått särskild prövning.


Kategori 2 Föreningar med under 200 sammankomster samt föreningar som kommunen bedömer är
viktiga för bredden i föreningslivet.

För hyra av konstgräsplaner och omklädningsrum i anslutning till dessa anläggningar utgår
inget lokalbidrag.

Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12, § 163
Tjänsteskrivelse, 2013-11-19
Bidragsbestämmelser, 2013-11-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Claes Redberg (S) föreslår att det görs en uppföljning av detta bidrag och att kommunstyrelsen
får en återrapport i början av 2015.
Louise Bertilsson (MP) föreslår ändring av ordvalet i de två kategorierna av föreningar så att det
i stället står med fler än 200 sammankomster respektive med färre än 200 sammankomster.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller både Redbergs och Bertilssons förslag.
I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med omsorgs- och folkhälsoutskottets förslag.
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2014-01-20

Sid 11 av 22

KS/2012:551

§8 Riktlinjer/ Föreningsbidragsbestämmelser - Driftbidrag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Anta föreslagna ändringar i bidragsbestämmelser för driftbidrag till anläggningar för
föreningar med barn och ungdomsverksamhet. Bidragsbestämmelsen gäller från och med
1 januari 2014.
• Förvaltningen följer upp hur driftbidraget har fungerat under 2014 och återrapporterar
detta till kommunstyrelsen i början av 2015.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrunden till föreslagen ändring är att omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-08-29 § 102
återremitterat ärendet om utökat driftbidrag till Tranemo IF Skidors konstsnöanläggning
Hagatorpet till förvaltningen för att förslag till lösningar skall vara av mer principiell karaktär.
Omsorg och folkhälsoutskottet beslutade 2013-10-17 § 128 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda och ta fram kriterier för en tredje kategori inom bestämmelserna för driftbidraget.
I beredningen har förvaltningen gått igenom vilka undantag kommunen gör i dag från
vedertagen bidragsgivning till anläggningar. Undantagen är konstgräsplanerna, som kommunen
äger och som drivs av Tranemo IF Fotboll och Dalstorps IF enligt upprättat avtal. Kommunen
står för elkostnaden på respektive plan på ca 20 000 kr per år enligt upprättat avtal. Ishallen ägs
och drivs av kommunen och NIK bidrar med personella resurser vad gäller vaktmästeri och
uthyrning och man får ett driftbidrag på 90 000 kr enligt upprättat avtal.
Mot bakgrund av ovanstående och för att få en ökad tydlighet i bidragsgivningen och en bättre
samstämmighet vad gäller likställighetsprincipen i kommunallagen så föreslår vi att ändringar
införs i bidragsbestämmelserna.
Förvaltningen har tittat på lagenligheten när det gäller att ge stöd till föreningar och vi har funnit
att kommunen har stora möjligheter att utforma stödet och anpassa det efter de förutsättningar
som finns i just vår kommun.
Ändringarna i bidragsbestämmelserna för driftbidraget skulle innebära att förvaltningen efter
ansökan från förening gör en bedömning om föreningen/anläggningen uppfyller det som krävs
för att få det särskilda driftbidraget utifrån uppställda kriterier. Kommunstyrelsen fastställer
bidragsnivån från fall till fall utifrån anläggningens beskaffenhet. Bidraget kan innebära att
kommunen står för vissa kostnader t.ex. elkostnad eller så kan bidraget ges som ett
kontantbidrag enligt upprättat avtal.
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Kriterierna för att få särskilt driftbidrag är:
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen uppfyller övriga krav som ställs för att få driftbidrag
Föreningen tillhör kategori 1
Anläggningen har höga driftskostnader
Anläggningen har hög nyttjandegrad
Anläggningen är unik i sitt slag
Anläggningen kan nyttjas av barn och unga från hela kommunen
Samtliga kriterier i enlighet med ovan skall vara uppfyllda för att kunna erhålla särkskilt
driftbidrag

Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12, § 165
Tjänsteskrivelse, 2013-11-21
Utdrag ur kommunallagen
Driftbidrag till anläggningar för föreningar med barn och ungdomsverksamhet
Lista på Föreningar som kan få särskilt bidrag
Förslag till beslut på sammanträdet
Claes Redberg (S) föreslår att det görs en uppföljning av detta bidrag och att kommunstyrelsen
får en återrapport i början av 2015.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Redbergs tilläggsyrkande.
I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med omsorgs- och folkhälsoutskottets förslag.
Status
Kommunfullmäktige
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§9 Stöd till ideella föreningar för projekt av större karaktär
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Anta föreslagna riktlinjer för ansökningar om stöd till anläggnings- och byggnadsprojekt
av större karaktär från ideella föreningar.
• Förvaltningen följer upp hur detta stöd har fungerat under 2014 och återrapporterar detta
till kommunstyrelsen i början av 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har genom åren fått in ansökningar om stöd till anläggnings- och byggnadsprojekt
av större karaktär från ideella föreningar. Riktlinjer för hur man skall hantera ansökningarna har
saknats och omsorgs- och folkhälsoutskottet gav därför, 2013-10-17 § 124, förvaltningen i
uppdrag att ta fram sådana riktlinjer.
Förvaltningen har i sin beredning av ärendet inhämtat information från föreningsexpert som
tidigare arbetat på SKL med bidragsfrågor samt att vi tittat på lagenligheten utifrån
kommunallagen. Ansökningar om bidrag till anläggnings- och byggnadsprojekt av större
karaktär kan variera stort, till exempel har vi i närtid gett stöd till två konstkonstgräsplaner och
till Glasets Hus. Det kan finnas en fara i att ta fram bidragsbestämmelser för ansökningar som
kommer sällan, risken är att man invaggar föreningarna i förhoppningar som inte går att
uppfylla. Riktlinjerna är tänkta att ge föreningarna vägledning i vilka projekt man kan söka stöd
för och samtidigt ge stöd till förvaltning och politiker vid handläggning.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12, § 166
Tjänsteskrivelse, 2013-11-29
Riktlinjer för ansökningar från ideella föreningar om stöd till anläggningar och byggnadsprojekt
av större karaktär, 2013-12-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Claes Redberg (S) föreslår att det görs en uppföljning av detta bidrag och att kommunstyrelsen
får en återrapport i början av 2015.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Redbergs tilläggsyrkande.
I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med omsorgs- och folkhälsoutskottets förslag.
Status
Kommunfullmäktige
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§10 Information om Ljungsarpskolan F-3
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras
Sammanfattning av ärendet
Information ges om elevunderlag, prognoser, iordningställande av lokaler och övriga
förutsättningar för F-3 skolan i Ljungsarp.
Beslutsunderlag
PowerPoint presentation
Föredragning och debatt
Sektionschef Thomas Åhman informerar i ärendet och svarar på frågor.
Frågor ställs och diskussion förs.
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§11 Förslag till riktlinjer med kvalitetskriterier för barnens skolskjuts
Kommunstyrelsens beslut
• Ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning så att kvalitetskriterier
upprättas ur ett barnperspektiv med hänsyn till hela skoldagens längd, från det att barnet
hämtas av skolbussen/taxin tills det lämnas på eftermiddagen. Eventuella väntetider,
säkerheten och miljön vid skolbussbyten, bemötandet av eleverna i skolbussen/taxin med
mera ska också beaktas.
•

Förankringsprocessen för dessa kriterier ska diskuteras.

Beslutsmotivering
I de föreslagna riktlinjerna med kvalitetskriterier saknas helhetssynen över barnens hela skoldag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 2012-11-19 uppdragit åt förvaltningen att
utarbeta förslag till riktlinjer med kvalitetskriterier för barnens skolresor.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-12-12, § 109
Tjänsteskrivelse 2013-11-28
Förslag till riktlinjer med kvalitetskriterier för barnens skolskjuts
Förslag till beslut på sammanträdet
Crister Persson (C) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning så
att kvalitetskriterier upprättas ur barnperspektivet och ser till hela skoldagen, väntetider,
eventuella skolbussbyten med mera. Förankringsprocessen för dessa kriterier ska diskuteras.
Claes Redberg (S) föreslår att även säkerheten/miljön under väntetider och bussbyten ska ses
över liksom bemötandet av eleverna i skolbuss/taxi.
Louise Bertilsson (MP) yrkar bifall till återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Perssons och Redbergs förslag.
Status
Pågående
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§12 Svar på motion om landsbygdssäkring av förskolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen antas.
• Från och med våren 2014 erbjuds möjligheten att, inom ramen för den allmänna
förskolan, schemalägga tiden till 6 timmar varannan dag (3 dagar ena veckan och 2 dagar
andra veckan).
• Utfallet av förändringen följs upp efter 6 månader.
Beslutsmotivering
Utredningen har inte kunnat påvisa att det idag finns några större negativa konsekvenser att
erbjuda ytterligare ett tidsalternativ av allmän förskola inom de lagstadgade 525 timmar/år.
Underlag för utökade kostnader för kost bedömer utredaren att det går att finansiera genom
omfördelningar inom befintlig budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Motion inlämnades 2013-04-15 av Viktoria Haraldsson (c). Kontakt togs med motionären i
september 2013.
Samverkan med samtliga förskolechefer oktober-november 2013.
Motionären önskar öka likställigheten runt den allmänna förskolan, att beslut runt förskolans
fördelning av tiden för allmän förskola skall landsbygdssäkras genom att vårdnadshavarna
erbjuds andra tidsintervall, än det idag generella 3h/dag.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-12-12, § 110
Tjänsteskrivelse, 2013-11-20
Utredning av allmän förskola, 2013-10-08
Kostnadsbedömning allmän förskola 30 h, 2013-11-20
Skolverkets information om allmän förskola (2003)
Förslag till beslut på sammanträdet
Crister Persson (C) upplyser om att ett missförstånd har skett och att första delen av förslaget till
beslut inte återspeglar motionens innehåll. Han föreslår därför att utskottets första förslagna
beslutspunkt lyfts bort.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Perssons förslag och där
utöver i enlighet med utskottets förslag.
Status
Kommunfullmäktige
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§14 Information från förvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Information ges om aktuella förändringar inom förvaltningsorganisationen.
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall informerar.
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§15 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 för december 2013:
Anställning
Personal
Upphandling

2013:247
2013:4
2013:9-12

Delegationsbeslut SoL, Individ och familj
Aktualiseringar, Individ och Familj
Delegationsbeslut LSS
Delegationsbeslut SoL, socialpsykiatri
Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg
Delegationsbeslut SoL, färdtjänst/riksfärdtjänst
Delegationsbeslut, bostadsanpassning

3333-3654
239-277
110-116
71-77
905-949
247-278
49-52

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12

§§ 149, 151-161

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2014-01-20

Sid 20 av 22

KS/2014:45

§16 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna.
Beslutsunderlag
CIRKULÄR 13:51- Barns skulder - Sveriges Kommuner och Landsting.
CIRKULÄR 13: 67- Basbelopp för år 2014 - Sveriges Kommuner och Landsting.
Text
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§17 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna.
Beslutsunderlag
WORKSHOP – Ungas engagemang i hembygdens landskap - VG regionen
CIRKULÄR- Cirkulär 13:68- Sveriges kommuner och landsting
INFORMATION- Forskning för klassrummet, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i
praktiken - Skolverket
KONFERENS – Institutionsvård i fokus- Statens institutions styrelse (SiS)
Beslutsgång
Underlaget delgavs bildnings- och kulturutskottet 2013-12-12
Status
Pågående
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§18 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna.
Beslutsunderlag
Kunskapsöversikt – FoU Väst – Onödig slutenvård av sköra äldre
Cirkulär 13:62 - SKL – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014
Cirkulär 13:63 - SKL – Ersättningar till kontaktperson och
Kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt
LSS för år 2014.
Cirkulär 13:63 - SKL – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2014
Årsrapport 2013 – Rädda Barnen - Barnfattigdom i Sverige
Information – VästKom - Hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland
Beslut - IVO - Klagomål
Öppet brev – Jesper Odelberg och Magnus Andén – angående LSS
Beslut – HSN8 - Verksamhetsplan för Folkhälsoarbetet 2014, reviderad
Beslutsgång
Underlaget delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12
Status
Pågående
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