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§102 Information om kommunens förvaltningsorganisation
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Information ges om nuvarande förvaltningsorganisation och om de förändringar som planeras.
Beslutsunderlag
Power Point-presentation 2014-04-07
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor
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KS/2013:284

§103 Finansiering av näringslivs- och besöksmässan EXPO 2014
Kommunstyrelsens beslut
• 150 000 kronor avsätts till näringslivs- och besöksmässan Expo 2014, ur medlen för
information, kommunikation och marknadsföring som finns i Kommunstyrelsens budget
för oförutsedda kostnader, verksamhet 7004.
Sammanfattning av ärendet
Den 10 juni 2013 fattade Kommunstyrelsen beslut om att genomföra en näringslivsmässa 2014
tillsammans med Svenljunga kommun och det lokala näringslivet.
Beslutet innebar att 50 000 kr avsattes ur kommunstyrelsen oförutsett under 2013 samt att
resterande 150 000 kr skulle avsättas i budget 2014.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-03-06, § 52
Tjänsteskrivelse 2014-02-25
Beslutet skickas till
Service- och näringslivssektionen
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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KS/2013:237

§104 Räddningstjänst i område Tranemo/Limmared
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun avsätter årligen 200 000 kronor för att behålla nuvarande
bemanningsnivå (2+4) på räddningstjänststyrkan i området Tranemo/ Limmared.
•

2014 finansieras, aktuell summa, genom kommunstyrelsens budget för oförutsedda
kostnader, verksamhet 7004.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om strukturella besparingar inom SÄRF – Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund innebär att
bemanningen för räddningstjänsten i området Tranemo/ Limmared minskas från 2+4 ( 1+2 i Tranemo
och 1+2 i Limmared) till 1+4 och sker genom att man går ner till en gemensam styrkeledare som
alternerar mellan Tranemo och Limmared. Den föreslagna förändringen innebär att FIPförstainsatsperson införs. Förändringen bedöms medföra minskad insatstid men ändå bibehållen
förmåga enligt bemanning 1+4. Dock kan fördröjning uppstå tills en styrkeledare/ arbetsledare är på
plats.
När det gäller styrkan i Limmared så finns det ett avtal med Ardagh som innebär att bemanningen
ska vara 1+2 i Limmared där glasbruket bekostar lokaler och del av tjänst till en kostnad av 145 tkr.
Detta innebär att den neddragna bemanningen i Tranemo kan medföra försämrad insatstid för
Tranemo samhälle med omnejd. Med utgångspunkt i ovanstående är det viktigt att bibehålla dagens
nivå på bemanning. Enligt räddningstjänstförbundet (SÄRF) beräknas kostnaden för detta vara
200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 62
Tjänsteskrivelse 2014-03-10
Beslutet skickas till
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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KS/2011:848

§105 Arkeologisk undersökning av fornminne i Tranemo
RAÄ 558 och 559
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Tranemo kommun träffar avtal om slutundersökning av fornminnena RAÄ 558 och RAÄ
559 på fastigheten Gudarp 3:39.
•

Medel för undersökningen, 556 300 kronor anvisas ur investeringsanslaget 9328,
Industriområde Källesvedjan.

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har ansökt hos Länsstyrelsen om genomförande av slutundersökning av två
fornminnesområden med boplatslämningar RAÄ 558 och 559 på Källesvedjan. Denna
slutundersökning krävs för att området ska kunna exploateras. Länsstyrelsen har nu redovisat
en undersökningsplan för undersökningen. Till undersökningsplanen finns en
kostnadsberäkning för åtgärden. Den beräknade kostnaden är 556 300 kronor. Vid en
slutundersökning bör detaljplanen ändras så att verksamhetsområdet kan utökas något. Den yta
som kan bli tillgänglig för exploatering blir ca 150 000 kvm.
Kommunfullmäktige antog 2008 detaljplan för verksamhetsområde Källesvedjan. I denna
detaljplan föreskrivs att för att kunna exploatera vissa områden krävs länsstyrelsen tillstånd för
ingrepp i fornlämningar. Mot denna bakgrund har Lödöse museum genomfört en arkeologisk
förundersökning av område på Källesvedjan inom fastigheterna Gudarp 3:39, 3:6 m fl.
Förundersökningen redovisades i rapport 2013:2 från Lödöse museum ”Röjningsrösen och
boplatslämningar i Tranemo”. Undersökningen resulterade i två nyupptäckta områden med
medeltida boplatslämningar, RAÄ 558 och 559. I rapporten från förundersökningen anges att de
nyupptäckta fornlämningarna måste slutundersökas vid en eventuell exploatering.
Allmänna utskottet beslutade 2013-12-12 att ansöka hos Länsstyrelsen om slutundersökning av
dessa fornminnen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 64
Tjänsteskrivelse 2014-03-04
Undersökningsplan avseende särskild undersökning av fornlämning RAÄ Tranemo 558 och 559,
Tranemo kommun.
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2014:198

§106 Försäljning av Lövstagatan 15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Godkänner upprättat köpekontrakt gällande Lövstagatan 15 i Tranemo.
Sammanfattning av ärendet
Då Lövstagatan 15 inte längre behövs för kommunal verksamhet beslutades i budget 2014 att
fastigheten skulle säljas. Fastighetsbyrån fick i uppdrag att annonsera ut fastigheten. Efter
budgivning blev slutpriset 2 050 000 kronor. Köpare är XX och XX, preliminärt tillträdesdatum är
2014-05-27.
Fastighetsbyråns mäklararvode uppgår till ca 70 000 kronor (3,5% av köpeskillingen).
Det bokförda värdet på Lövstagatan 15 är 256 000 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 67
Tjänsteskrivelse 2014-03-06
Köpekontrakt
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Ekonomifunktionen
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:353

§107 Begäran om tilläggsanslag för investering 9214, ombyggnad av
Länghemskolans kök
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
Godkänner utökning med 600 000 kronor till investering 9214 Ombyggnad kök Länghems
skola.

•

Finansiering sker genom rörelsekapitalet.

Sammanfattning av ärendet
I 2013 års investeringsbudget avsattes 2 200 000 kr för ombyggnad av köket på Länghems skola
omfattande ventilation och byte av ytskikt. Under utredningen framkom behov av att även
skapa kyl- och frysrum i köket samt apparatrum för kyla i källarplan. Tillgängligheten till
matsalen behöver kompletteras i form av en ramp samt att en handikapptoalett måste installeras
i anslutning till matsalen. Kostnaden för tillkommande arbeten beräknas till ca 600 000 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 68
Tjänsteskrivelse 2014-03-11
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Ekonomifunktionen
Status
Kommunfullmäktige
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§108 Antagande av anbud gällande Gudarpsgården etapp II
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KS/2013:393

§109 Ombudgetering av investeringsmedel för inventarier 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Ombudgeterar 2,0 miljoner kronor av outnyttjade investeringsmedel för inventarier från
2013 till 2014 års budget gällande lärandesektionen.
•

Ombudgeterar 0,7 miljoner kronor av outnyttjade investeringsmedel för inventarier från
2013 till 2014 års budget gällande omsorgssektionen.

Sammanfattning av ärendet
Lärandesektionen har behov av att flytta med outnyttjade investeringspengar från 2013 års
tilldelning av investeringsmedel till 2014. Den totala outnyttjade resursen är 2,0 miljoner kronor.
Under 2013 har investeringar uteblivit som varit planerade och i 2014 års investeringsplan finns
delar som inte är planerade.
Omsorgssektionens ombudgetering avser inventarier i samband med Gudarpsgården etapp II.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 71
Tjänsteskrivelse 2014-03-19
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2014:206

§110 Ansökan från föreningen Närproducerad Kultur
Kommunstyrelsens beslut
• Ger föreningen närproducerad kultur ett engångsstöd på 10 000 kr för 2014 års
arrangemang.
• Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader, verksamhet
7004.
Beslutsmotivering
Förvaltningen håller på att arbeta fram riktlinjer för sponsring. Samtidigt har förvaltning även
fått i uppdrag att ta fram principer för hur mötesindustrin och besöksnäringen ska stödjas i
kommunen. I väntan på detta vill därmed förvaltningen inte gå in i enskilda överenskommelser
av de förslag som föreningen föreslår. Förvaltningen ser det istället som lämpligare att ge ett
stöd i form av pengar som föreningen kan använda efter eget önskemål. Stödets belopp är i nivå
med tidigare stöd för kulturevenemang.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen närproducerad kultur var redan förra året i kontakt med kommunen om möjligheter
till stöd, sponsring etc. Inför året har Rickard Skoglund som representant för Teater på backen
träffat kommunchefen och sektionschef för Lärandesektionen och efter detta inkommit,
2014-02-12, med en formell ansökan. Föreningen närproducerad kultur har som ambition att
Teater på backen ska vara ett årligen återkommande evenemang. Efter förra årets framgångar
vill man nu satsa på att utveckla evenemanget och locka fler besökare. Tanken är även att locka
långväga gäster och utveckla andra delar runt evenemanget som boende, mat och kultur.
Föreningen närproducerad kultur ser gärna att Tranemo kommun blir en samarbetspartner som
kan se fördelar med att kunna synas i marknadsföringen kring Teater på backen och med det
gemensamma målet att locka fler turister till kommunen.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2014-03-20, § 37
Tjänsteskrivelse 2014-03-11
Ansökan 2014-02-12
Beslutet skickas till
Rickard Skoglund
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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KS/2014:268

§111 Stiftelsen Bengt Claessons Minne, erbjudande till ägare i Scania AB
Kommunstyrelsens beslut
•

Accepterar erbjudandet från Volkswagen AG och säljer samtliga Scaniaaktier som
Stiftelsen Bengt Claessons Minne innehar, à 200 kronor.

Beslutsmotivering
Volkswagen AG erbjuder 200 kronor kontant för varje aktie i Scania, oavsett aktieslag. I
årsförteckningen från Sparbanken Tranemo 2013-12-31 var värdet per aktie 125,90.
Erbjudandet är till fördel för Stiftelsen Bengt Claessons Minne.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo Sparbank har via depåbrev, 2014-03-18, informerat Stiftelsen Bengt Claessons minne
om erbjudandet, från Volkswagen AG, om 200 kronor per Scaniaaktie.
Erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Volkswagen blir
ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i
Scania.
Det är kommunstyrelsen i Tranemo som förvaltar fondens medel och som därför måsta fatta
beslut om erbjudandet ska accepteras eller inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-31
Depåbrev 2014-03-18
Årsförteckning 2013-12-31
Beslutet skickas till
Sektionschef Thomas Åhman
Sektionsadministratör Annelie Sallander
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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KS/2014:224

§112 Resultatmål 2015-2017
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Förslag till resultatmål för perioden 2015-2017 presenteras.
Resultatmålen är konkretiseringar av Tranemo kommuns övergripande mål och strategisk
plan. De resultatmål som håller på att utarbetats kommer att gälla från och med budgetåret
2015 och ska ligga till grund för verksamhetens planering och uppföljning.
I syfte att ge en överskådlig bild av verksamhetens resultat är det angeläget att några av
dessa mål prioriteras före andra. De mål som sätts upp ska stå i relation till de ekonomiska
resurser som ställs till förfogande. Målen för verksamheten ska vara realistiska, men bör
ändå innebära en utmaning.
De mål som anges för verksamheten ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen och
för vilka aktiviteter som ska prioriteras. Målen ska följas upp i årsredovisningen, och om
möjligt också i samband med budget- och verksamhetsuppföljning under året.
Med utgångspunkt från de av kommunfullmäktige antagna miljömålen (KF 2013-09-09, § 29) har
förvaltningen gått igenom tidigare beslut inom miljöområdet och arbetat fram ett förslag med
resultatmål och mått för det fortsatta arbetet med miljömålen i kvalitetsarbetet STRATSYS.
Beslutsunderlag
Förslag till resultatmål 2015-2017
Föredragning och debatt
Utvecklingsledarna Anna-Clara Ringnes och Ulf Jogbratt föredrar ärendet.
Status
Pågående
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KS/2013:1264

§113 Yttrande över Ulricehamns översiktsplan
Kommunstyrelsens beslut
• Allmänt vill Tranemo framföra att översiktsplanen är genomarbetad och tydlig.
•

Tranemo kommun har inget att erinra mot översiktsplanen för Ulricehamns kommun.

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har fått rubricerad plan för yttrande som grannkommun. Ett förslag till en ny,
kommuntäckande översiktsplan för Ulricehamns kommun har tagits fram.
Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Översiktsplanen är en framtidsvision
för kommunens samlade utveckling och en plan för hur kommunen ska använda och utveckla
bland annat mark, vatten, vägar, kommunikationer och den byggda miljön år 2015-2030.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-06, § 53
Tjänsteskrivelse 2014-02-18
Översiktsplan för Ulricehamns kommun
Beslutet skickas till
Ulricehamns kommun
Strategisektionen
Medborgar- och processtöd
Ulricehamns kommun
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2014-04-07

Sid 16 av 31

KS/2013:501

§114 Förändrad ansökan vindkraftspark Grimsås- Äspås
Kommunstyrelsens beslut
• Tillstyrka vindkraftspark Grimsås-Äspås dnr 551-23039-2013 enligt MB 16 kap 4 §,
Beslutsmotivering
Den föreslagna ändringen har lite eller ingen förändrad påverkan gentemot natur, kultur,
upplevelsevärden eller störning gentemot tidigare ställningstagande angående tillstyrkan.
Sammanfattning av ärendet
Kraftövind AB har tillstånd att uppföra 13 verk med en max höjd 150 m sydöst om samhället
Grimsås. Bolaget Grimsås vindkraft AB ansökte om att istället uppföra 185 m höga verk men
med samma placering. Kommunstyrelsen tillstyrkte även denna ansökan.
Grimsås Vindkraft AB har nu inkommit med en komplettering där en förändrad placering av
vindkraftsverken 10, 11, 12, 13 har skett för att vindkraftsverken ska placeras på ett visst minsta
avstånd från Vattenfalls närliggande 40 kV-luftledning. Kommunstyrelsen tillstyrkte den 16
september ansökan om ändringstillstånd för en vindkraftsanläggning söder om Grimsås. Då
gällde förändringen en höjning från 150 m till 185 m men med samma placering som tidigare
tillstånd. Den nya placeringen av 4 verk förändrar inte kommunens bedömning utifrån den
antagna vindbruksplan som pekar ut aktuellt område som lämpligt för vindkraftspark.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-06, § 54
Tjänsteskrivelse 2014-02-24
Remiss 2014-02-13
Tillstånd enligt MB, gruppstation för vindkraft vid Grimsås/Äspås. MBN 2010:3
Tillstyrkan enligt MB 16 kap 4 §, KS 2013-09-16 §254
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen
Strategisektionen
Status
Pågående
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KS/2013:962

§115 Utvärdering av ny städorganisation
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

•

Godkänner utvärderingen.

Kommunstyrelsens beslut
•
Förvaltningen får i uppdrag att bearbeta samtliga i rapporten föreslagna
utvecklingsområden.

•

Förvaltningen återrapporterar, på allmänna utskottets sammanträde den 18 september,
vilka åtgärder som vidtagits med koppling till utvecklingsområdena.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 november 2012 överfördes kommunens lokalvård – exklusive lokalvården inom vård- och
omsorgsverksamheten – till en upphandlad entreprenör, V-Städ AB.
Utvärderingen visar att städkvalitén är god och att kostnaderna blivit lägre med
städentreprenaden. Den uppmätta städkvalitén utifrån Svensk Standard 800 visar att ¾ av de
granskade lokalerna har en städkvalitet som är tillfredsställande. Den årliga
kostnadsbesparingen uppgår till 1,6 milj. kr.
Kommunstyrelsens allmänna utskott fastställde 2013-09-03, § 160, en uppdragsbeskrivning för
utvärdering av den nya städorganisationen med driftentreprenad.
Av utvärderingsrapporten framgår att den årliga nettobesparingen – exklusive
engångskostnader – uppgår till 1,6 milj. kr vilket innebär en vinstmarginal på 18%.
För att få en objektiv bild av städkvalitén har en granskning enligt Svensk Standard 800 av en
städkonsult, Städarkitekten PP Konsult i Linköping. Granskningen av sammanlagt 66 lokaler i
Tranängskolan, Limmaredskolan och förskolan Solhagen i Tranemo visar att 3/4 –delar av
lokalerna har en tillfredsställande städkvalitet.
I den resterande fjärdedelen av de granskade lokalerna är städkvalitén undermålig. På Solhagen
har samtliga granskade lokaler en tillfredsställande städkvalitet.
Den upplevda städkvalitén har kartlagts genom en enkätundersökning till samtliga städobjekt
som ingår i entreprenaden. En majoritet av städobjekten, 54%, instämmer helt eller delvis i
påståendet att ”på vår enhet upplever vi att städkvalitén är god.”
Utvärderingsrapporten identifierar ett antal förbättringsområden dels för att förankra och
förstärka driftentreprenaden bland kommunens verksamheter dels för att åstadkomma en
ytterligare höjd städkvalitet.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-13, § 56
Tjänsteskrivelse 2014-02-28
Utvärdering av en ny städorganisation 2014-02-14.
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Perallan Orrbeck
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:1173

§116 Utredning angående antalet fasta beredningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Noterar utredningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har på uppdrag undersökt för- och nackdelar med att minska antalet fasta
beredningar under kommunfullmäktige från tre till två. Utredningen visar att Tranemo kommun
har relativt många beredningar i relation till sitt kommuninvånarantal vid jämförelse med andra
kommuner. Beredningarna har dock en viktig roll sedan omorganisationen för att stärka och
vitalisera fullmäktige. Genom att minska antalet fasta beredningar finns en risk att de
förtroendevalda inte längre är lika aktiva i sin styrning och ledning av kommunen. Kommunen
skapar samtidigt en effektiv verksamhet där kommunen ökar förutsättningar för att
implementera och följa upp avslutade uppdrag.
Ett flertal kommuner har valt att inte inrätta fasta beredningar utan att använda sig av tillfälliga
beredningar. Alternativet med tillfälliga beredningar kan konstateras vara effektivt eftersom
behovet avgör när beredningsarbetet ska pågå. Det kan även vara lättare att rekrytera personer
till tillfälliga beredningsuppdrag där kommunen kan styra kompetensen för det aktuella
uppdraget. Nackdelen är att man inte har de erfarenheter eller bygger upp samma kontaktnät
som en fast beredning gör på sikt.
Kostnadsbesparingar kan göras ifall kommunen väljer att minska antalet fasta beredningar,
alternativt utöka de kvarvarande beredningarnas budget och således stärka förutsättningarna för
beredningsarbetet. Direktkontakten mellan de förtroendevalda och kommuninvånarna kommer
troligtvis minska samtidigt som uppdragen koncentreras.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18 §157-162 i samband med att budgeten för år 2014
antogs att förvaltningen fick i uppdrag att belysa för- och nackdelar med att minska antalet fasta
beredningar under kommunfullmäktige från tre till två.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-13, § 57
Tjänsteskrivelse 2014-02-27
Utredning om antalet fasta beredningar 2014-02-27
Kommunfullmäktige 2013-11-18, § 157-162 (utdrag)
Status
Kommunfullmäktige
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§117 Antagande av detaljplan för Järpesbo 1:12 med flera
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Antar detaljplanen för Järpesbo 1:12 med flera
Sammanfattning av ärendet
Det framtagna planförslaget ger möjlighet att inom området uppföra småhus, i en attraktiv miljö
med närhet till centrala Tranemo.
Ett planförslag har tidigare varit föremål för samråd/utställning och kommunfullmäktige antog
23 april 2007, § 24 en detaljplan för det aktuella området. Kommunfullmäktiges beslut
överklagades till Länsstyrelsen som biföll överklagandet och upphävde beslutet.
Det gamla planförslaget och de synpunkter som kom in under planprocessen och som även låg
till grund för överklagandet har nu arbetats in i planen och nu föreliggande förslag är i vissa
avseende förändrat och omarbetat. Förändringarna har kommit till för att säkerställa att de nya
bostäderna och den befintliga verksamheten med hästar som finns intill området kan fungera
tillsammans.
2013-04-18 beslutade AU att sända planförslaget på samråd. Under maj månad var planförslaget
ute på samråd och flera yttranden inkom. Dessa har sammanställts i samrådsredogörelsen och
har föranlett vissa ändringar i förslaget.
2013-11-21 beslutade AU att sända planförslaget på granskning. Under perioden 3 december till
2 januari 2014 fanns planen på kommunens hemsida, på andra våning i kommunhuset och på
biblioteket. Sakägare har även per post fått möjlighet att yttra sig över planen. Ett fåtal yttranden
inkom under tiden som planen fanns ute på granskning. Inga ändring har gjorts på planen efter
granskningen.
Planens huvudsyfte är detsamma som tidigare, d v s att ge möjlighet till en bostadsbebyggelse
på ett attraktivt område i centralorten Tranemo med närhet till natur och djur. Området kommer
att trafikmatas genom en förlängning av Norrgatan. Inom området blir rundkörning möjlig.
Närheten till riksväg 27 gör att särskilda bestämmelser kring skyddade uteplatser och plank mot
vägen föreslås på plankartan. Två stenmurar får skyddsbestämmelser och kan fungera som
naturliga landskapselement. Två mindre och otydligare murar inom området önskas ta bort.
Ansökan om dispens avseende biotopskydd för dessa stenmurar görs till länsstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-13, § 58
Tjänsteskrivelse 2014-02-20
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Utlåtande
Behovsbedömning
Granskningsutlåtande
Status
Kommunfullmäktige
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§118 Koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom
digital teknik
Kommunstyrelsens beslut
• Uppdrar till förvaltningen att påbörja/fortsätta att etablera konceptet ”trygghet, service
och delaktighet i hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå till digitala
trygghetslarm.
Sammanfattning av ärendet
Staten och SKL har nått en överenskommelse för satsning på e-Hälsa i kommunerna under 20132015. För 2014 har ytterligare överenskommelse tecknats, där det finns tre grundkrav som ska
uppfyllas för att få ta del av stimulansbidrag. Två av grundkraven omhändertas på regional
nivå, medan det tredje innebär att beslut ska fattas av för kommunen relevant nämnd eller
styrelse om att påbörja processen att etablera koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-20, § 72
Tjänsteskrivelse 2014-03-19
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Avslutad
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§119 Handlingsplan för Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 2014-2015
Kommunstyrelsens beslut
•
Godkänner Handlingsplanen 2014-2015, daterad 2014-02-24, för Brottsförebyggande rådet i
Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
I förslaget till handlingsplan presenteras vad det lokala Brottsförebyggande Rådet i Tranemo
kommun ska arbeta med under åren 2014-2015 .
Även ett årshjul för arbetet under 2014 presenteras.
Det lokala Brottsförebyggande Rådets syfte är att det ska verka för att förebygga brottslighet och
därmed öka tryggheten. Vidare ska rådet bidra till ökad samverkan och informationsutbyte
mellan aktörer, ökad känsla av trygghet bland befolkningen och rådets fokus ska läggas på
ungdomar.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2014-03-19, § 53
Tjänsteskrivelse 2014-03-03
Handlingsplan för Brottsförebyggande rådet i Tranemo kommun 2014-02-24
Årshjul 2014
Beslutet skickas till
Strategisektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Handlingsplan för Brottsförebyggande Rådet i Tranemo kommun
Status
Avslutad
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§120 Folkhälsopolicy
Kommunstyrelsens beslut
• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och sakprövning som sitt
eget.
Sammanfattning av ärendet
Trivsel- och trygghetsberedningen fick i februari 2013 i uppdrag att utarbeta en folkhälsopolicy
för kommunen.
I beredningsuppdraget framgår:
”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.”
Beredningen har, i enlighet med överlämnandehandlingen, arbetat med en bred och aktiv
medborgardialog och, via förvaltningen inhämtat mycken kunskap inom området.
Folkhälsopolicyn återremitterades för partigruppsförankring vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-11-18, partigruppsförankring har nu skett och Folkhälsopolicyn är efter detta
reviderad.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-03-19, § 54
Protokollsutdrag Trivsel och trygghetsberedningen, 2014-02-06
Folkhälsopolicy inklusive bilaga, 2014-02-07
Överlämnande, 2013-09-26
Yttrande- presidiet
Yttrande- förvaltningen
Status
Kommunfullmäktige
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§121 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 4e
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, 2014-02-06, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och
individrapport över ej verkställda beslut under 4e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och
omsorg . Enligt rapporten finns fyra beslut 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.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-03-19, § 48
Status
Kommunfullmäktige
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§122 Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner redovisningen av de utskottsprotokoll som förtecknas nedan i protokollet.
AU 2014-03-06
AU 2014-03-13
AU 2014-03-20
BKU 2014-03-20
OFU 2014-03-11
OFU 2014-03-19
BB 2014-03-17
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§123 Övriga protokoll
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner redovisningen av de protokoll som förtecknas nedan i protokollet.

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 2014-02-18
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 2014-02-18
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§124 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar delgivningarna
Beslutsunderlag
CIRKULÄR 14:2- Nya regler i kommunallagen om lakalt partistöd - Sveriges Kommuner och
Landsting.
INBJUDAN – Papperslös i Sverige – Regionförbundet södra småland.
INBJUDAN – Förstärkning av den kommunala demokratin – Göteborgsregionens
kommunalförbund.
INBJUDAN – Kommunal Juridik – Göteborgsregionens kommunalförbund.
DOMAR- Förvaltningsrätten
Status
Pågående
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§125 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar delgivningarna
Beslutsunderlag
Cirkulär 14:7 – Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med
barn - Sveriges Kommuner och Landsting
Konferens – Att läsa är farligt. Att inte läsa är farligare – Region Halland
Konferens – Nationell konferens om insatser mot cannabis - Statens folkhälsoinstitut
Inbjudan - Kulturarvet som resurs i tider av förändring – Västarvet och Kulturarvsakademin
Inbjudan - Ska kommunerna fortsätta att äga och driva idrottsanläggningar? - Kommunakuten
Beslutsgång
Underlaget delgavs bildnings- och kulturutskottet 2014-03-20
Status
Pågående
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§126 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar delgivningarna
Beslutsunderlag
Konferens - Socialrätten och den fria rörligheten – Regionförbundet södra småland
Inbjudan - Våga Vinna Vinn - Sjuhärads samordningsförbund
Inbjudan - Asyl och integrationsfrågor – Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund,
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Information - Viktiga datum under 2014- Sveriges Kommuner och Landsting
Beslutsgång
Underlaget delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-03-19
Status
Pågående
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§127 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut 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 delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegeringsbeslut redovisas för mars 2014:
KSDelegation
Del Personal

2014:85-86
2014:8-9

Delegationsbeslut SoL, Individ och familj

567-875

Aktualiseringar, Individ och Familj

90-147

Delegationsbeslut LSS

-------

Delegationsbeslut SoL, funktionsnedsättning

29-32

Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg
Delegationsbeslut SoL, färdtjänst/riksfärdtjänst

164-241
55-84

Bostadsanpassningsbidrag

8-9

Omsorgs- och folkhälsoutskottets protokoll 2014-03-19

§§ 35-49 samt § 57
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