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Plats Forumsalen i Tranemo 
Tid 13:30  - 17:30 
 
Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare 

 Crister Persson (C), ordförande  
Claes Redberg (S) Jonas Blank (V)  
Rose Torkelsson (S)  Madde Lind (S) 
Göran Björk (S)  Ulf Thifors (S) 
Marie Kockali (S)   

 Anders Brolin (S)  Jonas Kristiansen Adelsten (S) 
Victoria Haraldsson (C)   
Hans Andersson (C)   
Marianne Hörnqvist (M)  Stephan Bergman (M)  
Ann-Christin Simonsson (C)    
Gunilla Blomgren (FP) Lars Vesterlund (M) 
Louise Bertilsson (MP) Caroline Bergmann (MP)  
Evy Erlandsson (SD) Birgitta Lindqvist (SD) 
  
 

Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare 
 Annika Hedvall, kommunchef 
 Helena Lundgren, områdeschef 
 Thomas Åhman, sektionschef 
 Pernilla Kronbäck, sektionschef 

Lennart Haglund, projektledare 
 Lars Jönsson, vikarierande planarkitekt 

 
Paragrafer  § 86 - § 113 
 
Utses att justera Louise Bertilsson (MP) och Rose Torkelsson (S) 
Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………………………………………………………….. 

Tina Haglund  
 
Ordförande ……………………………………………………………………………………………. 

Crister Persson 
 
Justerare …………………………………………………………………………………………….. 

Louise Bertilsson §§   Rose Torkelsson § 
 
ANSLAG/BEVIS 
 
Organ Kommunstyrelsen          Sammanträdesdatum 2015-03-30  
 
Anslaget under tiden 2015-04-07—2015-04-29 
 
Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo 
för protokoll 
 
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 
 
Underskrift …………………………………………………………. 

Tina Haglund  
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§ 86 

Granskning av hemtjänsten  (KS/2015:10)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Förvaltningen ska implementera beskriven plan för åtgärder/insatser. 
• Återrapportering ska göras i juni och i oktober till kommunstyrelsen. 
• Ärendet kompletteras med handlingen Planerade aktiviteter och 

åtgärder hemtjänsten Tranemo kommun 2015. 
 

Ärendet 
Under hösten 2014 har ett antal intervjuer genomförts med personal och 
områdeschefer inom hemtjänsten i Tranemo kommun. Materialet ”fördjupad 
granskning av utförare” som tagits fram av kommunerna Mark, Ulricehamn, 
Svenljunga och Tranemo – MUST har varit utgångspunkt för arbetet. 
Granskningen visar på en del brister framför allt vad gäller arbetet med 
genomförandeplaner och kontaktmannaskap. 
Bland övriga teman som berörs märks Treserva och hur informationsflöde och 
dokumentation fungerar inom hemtjänsten, samverkan, brukares delaktighet och 
kompetens samt spetskompetens. 
 
Givet identifierade brister och behov planeras olika insatser/åtgärder vad gäller 
bland annat brukares delaktighet och inflytande, arbete med 
genomförandeplaner och dokumentationssystemet Treserva. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskning hemtjänsten Tranemo kommun hösten 2014 
Planerade aktiviteter och åtgärder hemtjänsten Tranemo kommun 2015 

Föredragning och debatt 
Områdeschef Helena Lundgren och kommunchef Annika Hedvall föredrar 
ärendet och svarar på frågor. Diskussion förs. 

Status 
Akten 
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§ 87 

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2015  
(KS/2015:133)  

Bildnings och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Bidragsbelopp per elev till fristående gymnasieskolor enligt bifogad 

bilaga fastställs att gälla för kalenderåret 2015. 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående 
gymnasieskolor som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun. 

Ärendet 
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola 
erhåller den fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna 
budgeterade kostnader för respektive program. För program som kommunen 
inte själv tillhandahåller tillämpas en riksprislista som innehåller 
programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets kommuner. 
Bidraget ska bygga på budgeten för 2014. 

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse 2015-02-11  
Bilaga - Bidrag till fristående gymnasieskolor 2015, 2015-02-11 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagande ska ha 
kommit in till Tranemo kommun, lärandesektionen inom tre veckor från den dag 
den fristående gymnasieskolan fick del av beslutet. 

Beslutet skickas till 
Drottning Blancas Gymnasieskola 
AB Skeppsgatan 1-3 432 44 Varberg 

IT Gymnasiet Sverige AB Box 15003 167 15 Bromma 

Ljud & Bildskolan LBS AB Kungsgatan 12 C 432 41 Varberg 

Jensen Education College AB Box 111 24  100 61 Stockholm 

Lärande i Sverige AB Lindövägen 5 B 602 28 Norrköping 
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Malmens Friskola AB Torget 18 983 32 Malmberget 

Peter Isaac Béens 
Utbildningsstiftelse Vallgatan 11 411 16 Göteborg 

Plusgymnasiet AB Kungsgatan 12 C 434 41 Varberg 

Praktiska i Sverige AB Box 5164 402 26  Göteborg 

Internationella Engelska skolan Allhelgonagatan 4 118 58 Stockholm 

 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Tjänsteskrivelse 2015-02-11 
Bilaga - Bidrag till fristående gymnasieskolor 2015, 2015-02-11 

Status  
Avslutas 
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§ 88 

Ombyggnad för Träningskola Tranemo 1:71  
(KS/2015:150)  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• De planerade ombyggnads- och renoveringsåtgärderna för 

Träningsskolan i Röda huset vid Tranängskolan genomförs.  
• Budgeterade medel på investering 9239 (renovering röda huset) samt 

1 450 000 kronor som ombudgeteras, från 9203 (flytt av byggprogram, 
SFI mm) till aktuell investering, får ianspråktas. 

 
Ärendet 
Förvaltningen har enligt uppdrag projekterat och infordrat anbud på renovering 
och ombyggnad av Röda huset vid Tranängskolan för Träningsskolans behov. 
Då det är en av ortens äldsta byggnader, vilken också exteriört bevarats ganska 
väl sedan den uppfördes 1905 har hänsyn tagits till att bevara exteriören även i 
denna renovering.  Entreprenaden har därför också färdigprojekterats till en 
utförandeentreprenad enligt AB 04.  
Arbetena omfattar helt nya installationer för el, tele/data, värme och ventilation.  
Plan 1 renoveras helt, mindre justeringar av planlösning görs och det 
tillgänglighetsanpassas med ramp. Dessutom byts alla fönster, fasaden renoveras 
och nytt tak läggs på. Vissa åtgärder görs också för plan 2 såsom att nya 
värmeledningar och radiatorer monteras och ventilationsaggregatet 
dimensioneras även för dessa lokaler.  Det ingår också vissa provisoriska 
åtgärder för att kunna ha verksamheten igång under byggtiden.  
 
I investeringsbudgeten finns avsatt 4 500 000 kr. Med inkomna anbud som grund 
kan nu kostnaden summeras till 5 950 000 kr. För att kunna genomföra arbetena 
krävs således att ytterligare 1 450 000 kr kan ställas till förfogande. Det kan ske 
genom att överföra medel från investering 9203 (flytt av byggprogrammet, SFI 
mm) till 9239 (renovering röda huset). 
 
Orsaken till kostnadsökningen står att finna i följande åtgärder som ej finns 
budgeterade 

- Arbeten på plan 2 såsom ny värmeanläggning och förberedelser för 
ventilation. 

- Mer omfattande arbete än budgeterat för nya vatten och 
avloppsinstallationer. 

- Arbeten för att hålla verksamheten igång under byggtiden. 
- Allmän kostnadsökning 
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Med tanke på att verksamheten redan är etablerad i lokalerna, och då dessa inte 
på något sätt uppfyller gällande regelverk bör åtgärderna genomföras trots den 
ökade kostnaden. Allmänna utskottet har lämnat tilldelningsbeslut med 
reservation för att det gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige 
beslutar att projektet skall genomföras och att föreslagna medel får tas i anspråk 
för ändamålet. 

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse 2015-02-20  

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 
Lärandesektionen  
Ekonomifunktionen  

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 89 

Ombyggnad av Tranehallen Gudarp 24:193  
(KS/2015:164)  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Ombyggnaden av Tranehallen skall genomföras och budgeterade 

medel får ianspråktas för detta. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2015-02-16 beslutat att inköpa Tranehallen, Gudarp 
24:193.  
I 2015 års investeringsbudget finns också avsatt medel för att bygga om lokalerna 
där för gymnasieskolans byggprograms behov. 
Tekniska sektionen har därför tillsammans med Lärandesektionen projekterat 
och infordrat anbud på en ombyggnad. Det är då fråga om att göra nödvändiga 
invändiga anpassningar såsom att bygga en lektionssal, anordna 
omklädningsrum, ny ventilation mm. Utvändigt skall en inhägnad gård och ett 
kallförråd iordningställas. 
Budgetanslaget är märkt så att det krävs kommunstyrelsens godkännande innan 
arbetena kan påbörjas. 
Anbud har också inkommit och utvärdering har skett. Allmänna utskottet har 
lämnat tilldelningsbeslut med reservation för att det gäller under förutsättning 
av att kommunstyrelsen beslutar att projektet skall genomföras och att föreslagna 
medel får tas i anspråk för ändamålet. 

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse 2015-02-25  
 
Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Tilldelningsbeslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping inom 
spärrtiden som är 10 dagar från att beslutet delgivits anbudslämnarna. 

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 
Lärandesektionen 
Ekonomifunktionen 

Status  
Akten 
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§ 90 

Bibliotek i anslutning till kommunhuset 
(KS/2014:238)  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Förvaltningen får i uppdrag att projektera för det nya biblioteket i 
anslutning till kommunhuset, till en beräknad kostnad av 15 890 000 
kronor, utifrån kompletterat yt- och lokalbehovsprogram och med 
beaktande av partiernas remissvar. 

• Investeringsbudgeten utökas med 6 390 000 kronor. 

Reservationer 
Louise Bertilsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Remissvar Centerpartiet, 2015-03-03 
Remissvar Socialdemokraterna 2015-03-03 
Remissvar Moderaterna, 2015-03-03 
Remissvar Folkpartiet, 2015-03-03 
Remissvar Miljöpartiet, 2015-03-03  
Remissvar Vänsterpartiet, 2015-03-03 
Remissvar Kristdemokraterna, 2015-03-11 
Flytt av biblioteket till Kommunhuset/Postens lokaler 2015-02-02 
Yt- och lokalbehovsprogram 2014-12-01 

Föredragning och debatt 
Projektledare Lennart Haglund och sektionschef Thomas Åhman svarar på 
frågor. I den efterföljande debatten deltar Jonas Blank (V), Louise Bertilsson 
(MP), Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Marianne Hörnqvist (M), Gunilla 
Blomgren (FP), Evy Erlandsson (SD), Viktoria Haraldsson (C), Rose Torkelsson 
(S), Caroline Bergmann (MP) och Anders Brolin (S) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Louise Bertilsson (MP) föreslår att ärendet återremitteras för att medborgardialog 
ska kunna genomföras.  Claes Redberg (S), Marianne Hörnqvist (M), Viktoria 
Haraldsson (C) och Anders Brolin (S) yrkar bifall till utskottets förslag. Crister 
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Persson (C) föreslår tillägget att investeringsbudgeten utökas med 6 390 000 
kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras under 
dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget om 
återremiss. 
Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
utskottets förslag och med Perssons tilläggsförslag. 
 

Status 
Kommunfullmäktige  
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§ 91 

Detaljplan Limmared 26:1 m.fl ( Ardagh, Limmareds 
skogar)  (KS/2011:1368)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar Detaljplan Limmared 26:1 m.fl (Ardagh, Limmareds skogar) 

 

Ärendet 
Bestämmelserna i gällande detaljplaner är till stora delar anpassade efter den 
verksamhet som tidigare fanns inom området, d v s sågverk. Syftet med detta 
planförslag är att anpassa planen efter befintliga förhållanden, samt att bredda 
användningssättet och möjliggöra en flexiblare användning av området. Ardaghs 
parkering, öster om väg 157, läggs också fast på plankartan. Ett större område 
idag planlagt för sågverk och småindustri upphävs. 
 
Under tiden 2014-12-23 till och med 2015-01-23 ställdes granskningshandlingarna 
ut. I sitt yttrande skrev länsstyrelsen ”Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att planen 
kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den 
antas.” 
Efter granskningen har en administrativ bestämmelse justerats vilket 
godkändes av länsstyrelsen den 2015-03-10. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-03-10 
Plan- och genomförandebeskrivning – antagande 
Plankarta – antagande del 1 
Plankarta – antagande del 2  
Utlåtande 

Föredragning och debatt 
Vikarierande planarkitekt Lars Jönsson föredrar ärendet. Diskussion förs. 

Status  
Akten 
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§ 92 

Detaljplan Gudarp 24:192 med flera  (KS/2013:471)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar detaljplan för Gudarp 24:192, Tranemo (KS/2013:471) 

Ärendet 
Detaljplanen för Gudarp 24:192 i Tranemo (nuv. biblioteket) hanterades som ett 
enkelt planförfarande. Under detaljplanesamrådet inkom synpunkter från 
Trafikverket och Länsstyrelsen som bl a ansåg att kommunen borde övergå till 
ett normalt planförfarande, det vill säga också ställa ut planen för granskning. 
Som motiv till detta angavs att säkerhetsfrågorna och då specifikt 
trafiksäkerheten som de menade inte var tillfredställande lösta. 
Kommunens bedömning var efter samrådet att synpunkterna från Trafikverket 
och Länsstyrelsen i allt väsentligt redan hade beaktats. Efter att ett par 
kompletteringar gjorts med bland annat maximala bullernivåer och en 
uppräkning av trafiksiffrorna togs därför planen upp för antagande den 2014-10-
06.  
Den 2014-10-29 beslutade Länsstyrelsen att pröva kommunens antagandebeslut i 
enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900). Kommunen och 
Trafikverket kom under överprövningen överens om ett förtydligande av 
planbestämmelserna som sedan godkändes av Länsstyrelsen. 
När Länsstyrelsen och Boverket gav motstridiga besked om hur planen sedan 
skulle hanteras för att kunna antas valde kommunen att gå på Länsstyrelsens 
linje och återta antagandet för att sedan skicka den på granskning innan 
antagande. Under granskningen har det inte kommit in synpunkter som 
påverkat planens utformning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Plankarta Antagande 
Plan- och genomförandebeskrivning Antagande 
Utlåtande 2015-03-26 

Föredragning och debatt 
Vikarierande planarkitekt Lars Jönsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
Diskussion förs. 

Status  
Akten 
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§ 93 

Marknadsföringsplan för området Tranemo Park  
(KS/2015:152)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar marknadsföringsplanen för området Tranemo Park daterad 

2015-03-06. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till arbetsgång och principer för 
försäljning av tomter på Tranemo Park och det område där den gamla 
Samhallbyggnaden finns. 
Förslaget redovisas i skrivelse daterad 2015-03-06. Där redovisas 
ansvarsfördelning, kostnader, tider och nödvändiga aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-06  
Skrivelse Marknadsföringsplan för området Tranemo park 2015-03-06 

Föredragning och debatt 
Projektledare Lennart Haglund och föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Näringslivs- och strategisektionen 
Tekniska sektionen 

Status  
Akten 
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§ 94 

Fastställande av bidragsnivåer för föreningsbidrag 
2015  (KS/2015:120)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Fastställer bidragsnivån för lokalbidraget för föreningar som 
uppfyller kategori 1 till 70% av godkänd hyreskostnad och 65 % för 
kategori 2 av godkänd hyreskostnad. 

• Fastställer driftbidraget till 1002 kr per poäng för kategori 1 och 915 kr 
per poäng för kategori 2. 

• Fastställer driftbidraget för samlingslokaler och bygdegårdar till 915 
kr per poäng. 

Beslutsmotivering 
Förändringar av procentsatserna för lokalbidraget är inte motiverade för 2015 
utan ligger kvar på samma nivå som 2014. 

Ärendet 
Lokalbidrag utgår endast för lokal som nyttjas för barn- och 
ungdomsverksamhet. Bidrag utgår med ett procentuellt bidrag av faktiska eller 
beräknade kostnader för hyrd anläggning eller lokal, under förutsättning att 
anläggningen eller lokalen inte på annat sätt har, av kommunen subventionerad 
hyra. Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1 föreningar får 
mer i bidrag. 
 

- Kategori 1 Föreningar är de med över 200 sammankomster per år för barn 
och unga i ålder 7-20 år eller förening som fått särskild prövning. 

- Kategori 2 Föreningar är de med under 200 sammankomster per år för 
barn och unga i ålder 7-20 år samt föreningar som kommunen bedömer är 
viktiga för bredden i föreningslivet. 

-  
Lokalbidrag utgår för godkänd hyreskostnad, med en procentsats som 
Kommunstyrelsen fastställer. För föreningar som uppfyller kategori 1 förslås 
bidragsnivån till 70 % av hyreskostnaden och för föreningar som uppfyller 
kategori 2 föreslås bidragsnivån till 65% av hyreskostnaden. 
 
Driftbidrag utgår för anläggning som nyttjas för barn- och ungdomsverksamhet, 
samt för anläggning som kommunen bedömt är viktig för allmänhetens 
möjlighet till en aktiv fritid. Bidraget beräknas efter anläggningens storlek och 
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användning enligt uppgjort poängsystem samt enligt kommunens särskilda 
bedömning.  
Bidraget utgår också från kategoriseringen där kategori 1 föreningar får mer i 
bidrag. 

 
Driftbidrag utgår till förening som ansökt om och blivit godkänd som allmän 
samlingslokal. Förvaltningen fastställer poängen som föreningen får enligt 
uppgjort poängsystem. Driftbidraget utgår med ett fast belopp per poäng och år. 
Beloppet fastställs av Kommunstyrelsen varje år. Bidrag utgår med max 50% av 
godkända driftskostnader. Till godkända driftskostnader räknas: uppvärmning, 
elkostnad, sophämtning, försäkring samt underhåll på 5 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-13 
kategorilista för lokalbidrag och driftsbidrag 
Sammanställning lokalbidrag per förening 
Sammanställning driftbidrag och poäng per förening   

Status 
Avslutas 
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§ 95 

Stöd till ideella föreningar för projekt av större 
karaktär  (KS/2013:1056)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

 

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 omsorg och folkhälsoutskottet har 
2013-10-17 § 124 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer.  
 
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. 
Kommunfullmäktige antog riktlinjerna 2014-02-17. 

Uppföljning 
Hittills har förvaltningen fått in en ansökan efter att riktlinjerna antogs, nämligen 
Tranemo IF Skidklubbs ansökan ”Alla på snö”. Lärdomar vi dragit utifrån den 
ansökan är att det i beslutet tydligt bör framgå hur ansökan skall behandlas om 
det rör sig om projekt som sträcker sig över flera år för att kunna ge tydliga 
besked om handläggningen till sökande förening. Förvaltningen bör tillsammans 
med föreningen ta fram en avstämningsplan för att säkerställa att projektet följer 
det som ansökan avser. I övrigt så ser förvaltningen att riktlinjerna troligen 
hjälper till att skapa en tydlighet utåt mot föreningslivet vad gäller kommunens 
bidragsgivning av större karaktär. 

Beslutsunderlag 
KS förslag §9, 2014-01-20 
Riktlinjer för större projekt, 2014-02-17  

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen  
2015-03-30     
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 16 

Status  
Avslutas 
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§ 96 

Riktlinjer/föreningsbidragsbestämmelser för 
föreningsbidrag - förändringar och aktiviteter 
utifrån de fem principerna  (KS/2012:551)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i november 2012 uppdaterade bidragsbestämmelser 
för föreningar med barn och ungdomsverksamhet samt föreningar som driver 
samlingslokaler samt bygdegårdar. Ändringar gjordes i de allmänna 
bestämmelserna vad gäller att föreningarna skall ha minst 20 sammankomster 
per år. Flera småföreningar ligger precis på gränsen att klara det kravet, men 
förvaltningen bedömer att de i övrigt uppfyller bestämmelserna.  
 
För driftbidraget till föreningar med barn och ungdomsverksamhet infördes en 
kategoriindelning för föreningar som driver egna eller arrenderade 
föreningsanläggningar. Kategori 1 (över 200 sammankomster per år)och kategori 
2 (under 200 sammankomster per år). Kategori 1 föreningar får mer i bidrag. 2014 
gjordes en ändring i lokalbidragsbestämmelserna som innebar samma 
kategoriindelning som för driftbidraget. Kategori 1 föreningar får mer i bidrag. 
Samliga föreningar har fått bidrag utifrån bestämmelserna, se bifogad 
sammanställning om lokalbidrag och driftbidrag. 
 
Vad gäller driftbidraget för samlingslokaler och bygdegårdar så infördes en 
maxgräns på 50% i bidrag relaterat till driftkostnaderna. Samtliga föreningar 
nådde maxgränsen. 
 
Särskilt driftbidrag utgår till Nittorps IK för ishallen och för Tranemo IF 
Skidklubb vad gäller konstsnöanläggningen. Elkostnaden för 
konstsnötillverkningen från övertagandet  oktober 2014 tom januari 2015  uppgår 
till 60 tkr. Enligt beslut har förening rätt att förbruka 100 tkr för ändamålet per år. 
 
Förvaltningens bedömning är att bestämmelserna fungerar och att föreningarna 
är relativt nöjda med bidragsgivningen. När det gäller den tjejdominerade och 
kostnadskrävande ridsporten så finns det fortfarande åtgärder som kan behöva 
genomföras för att dessa föreningar skall komma upp i liknande bidragsnivå som 
ishockeyn. Förslag på åtgärder kan för Tranemoryttarnas del vara att ta bort 
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arrendeavgiften och för Länghems ridklubb att höja lokalbidrag till 70% för 
stallhyran. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-16 
KF 2014-02-17 Riktlinjer Föreningsbidragsbestämmelser - lokalbidrag och 
driftbidrag 
Bidragsbestämmelse driftbidrag barn o ungdom 
Bidragsbestämmelse driftbidrag allmänna samlingslokaler 
Lokalbidrag version 2 
Driftbidrag 2014 
Lokalbidrag 2014 

Status  
Avslutas 
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§ 97 

Medborgarförslag om fallfruktsinlämning och 
fruktbyten  (KS/2014:589)  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
• Medborgarförslaget avslås 

 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen bedömer att ett projekt med fallfruktsinlämning och fruktbyten 
inte är lämpligt på grund av: 

- ÅVC är en plats där man lämnar avfall, att ta emot överskottsfrukt som 
klassas som livsmedel är därför inte lämpligt.  

- Det finns en risk att det mesta av överskottsfrukten som lämnats in inte 
kommer att tas tillvara. Om så blir fallet hamnar frukten istället i 
containern för kompost vilket i sin tur medför ökade kostnader för 
omhändertagande, och det i sin tur påverkar vår renhållningstaxa.  

Ärendet 
Birgitta Paakkonen har 2014-09-01 lämnat in medborgarförslag angående  
fallfruktsinlämning och fruktbyten på Återvinningscentralen Returen. 
Förslagsställaren tycker att det skulle vara en bra idé att erbjuda besökande att ta 
med sig inlämnad överskottsfrukt för att användas i det egna hushållet. 
Förvaltningen var i kontakt med Birgitta Paakkonen 2015-02-25 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget att 
tillägga till förslaget.  
 
Förslagsställaren har fått idén från en artikel i Göteborgs-Posten som beskriver 
att besökande vid Återvinningscentraler inom Göteborg erbjuds att ta med sig 
frukt som inlämnats till ÅVC för att kunna använda i det egna hushållet. 
Fallfrukten som kom in skulle utvinnas till biogas.  
 
Förvaltningen tycker att idén i sig är mycket bra, men anser att ett sådant projekt 
inte skulle vara lika framgångsrikt i Tranemo kommun. I en storstad som ex. 
Göteborg finns det mycket större förutsättningar, dels bor många fler i 
flerfamiljshus och tillgång till ”egen frukt” är mycket mer begränsad. Sen 
utvinner det biogas av det eventuella överskottet, denna möjlighet finns än så 
länge inte i Tranemo kommun. 
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Beslutsunderlag 
AU 2015-03-12 § 50 
Tjänsteskrivelse 2015-02-26  
Medborgarförslag 2014-09-01 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 98 

Medborgarförslag om att sätta upp solceller på 
Tranängskolan  (KS/2014:36)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget antas. 
• En mindre solcellsanläggning byggs för undervisningsändamål till 

en kostnad av ca 25 000 kronor. 
• Finansiering sker via kommunstyrelsens medel för oförutsedda 

kostnader. 
 

Ärendet 
Elever i dåvarande 8 orange på Tranängskolan har 2014-01-15 lämnat ett 
medborgarförslag angående solceller på Tranängskolan. Förslagsställarna anser 
att solceller ska sättas upp på Tranängskolan och att mätaren placeras på en 
central plats, t.ex. i matsalen, så att elever och personal kan avläsa effekten på ett 
enkelt sätt. Vidare framhåller de att kostnaden inte skall belasta skolans ordinarie 
medel. Förslagsställarnas förhoppning är att detta blir verklighet innan klassen 
lämnar Tranängskolan i juni 2015. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt med förslagsställarna för att ge dem tillfälle att 
eventuellt lämna ytterligare information i frågan.  Det som då framfördes var 
bland annat att syftet inte är att få billigare el till Tranängskolan utan 
förhoppningen är att kommunfullmäktige skall stödja ungdomars engagemang 
för miljöfrågor och framtidens energiförsörjning. 
 
När det gäller installation av solceller på Tranängskolan för energibesparing kan 
detta ske i samband med framtida takreparation eller dylikt men då först efter 
undersökning av potentialen för produktion av solenergi. I samband med 
behandling av en motion angående mer solkraft i Tranemo våren 2014 
diskuterades installation av solceller i kommunens fastigheter. Det beslut som då 
togs innebar att vid takreparationer på och nybyggnationer av kommunens 
fastigheter ska förutsättningarna undersökas för installation av solceller. Beslutet 
visade således på en positiv syn på installation av solceller men en installation 
måste föregås av en undersökning som visar potentialen för produktion av 
solenergi. Tranängskolan genomgick en stor om och tillbyggnad för några år 
sedan och har en modern energianläggning. Det är angeläget och rimligt att 
beslut om installation av solceller sker utifrån genomförd undersökning som 
visar potentialen för produktion av solenergi och att detta görs i samband med 
att åtgärder ska vidtas på fastigheterna.  
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 I samband den pågående om- och tillbyggnaden av Dalstorpsskolan kommer det 
att installeras solceller. Tanken där är att det i skolan ska finnas paneler som visar 
effekten på samma sätt som i det inkomna förslaget. Detta sker nu påpassligt i 
samband med ombyggnaden och den pedagogiska effekten fås på köpet. 
 

Beslutsunderlag 
BKU 2015-03-12 § 22 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-26 
Medborgarförslag från elever på Tranängskolan 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16 § 53  
Svar på motion om mer solkraft i Tranemo  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) föreslår att medborgarförslaget antas och att en 
solcellsanläggning köps in till en kostnad av ca 25 000 kronor via 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader. Claes Redberg (S), Louise 
Bertilsson (MP), Marianne Hörnqvist (M), Rose Torkelsson (S) och Viktoria 
Haraldsson(C) yrkar bifall till Perssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Perssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Perssons förslag. 
 

Protokollsanteckning 
Marianne Hörnqvist (M) vill få med i protokollet att det nya förslaget, om en 
enklare solcellsanläggning i utbildningssyfte, inte var aktuellt då bildnings- och 
kulturutskottet sammanträdde 2015-03-12. Om det hade varit aktuellt skulle 
utskottets naturligtvis också ha föreslagit kommunfullmäktige att anta 
medborgarförslaget. 
 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 99 

Medborgarförslag dans på Parkudden för personer 
som berörs av LSS  (KS/2014:346)  

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige  
• Medborgarförslaget antas. 

Beslutsmotivering 
Ett av kommunfullmäktiges resultatmål är verksamhet som är tillgänglig och 
erbjuder bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt att ge alla 
medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 
Ett verksamhetsmål inom förvaltningen är att öka tillgängligheten och utveckla 
fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning.  
Analys av genomförd fritidsvaneundersökning har lett fram till att förvaltningen 
med olika samarbetsparter ska erbjuda ett breddat fritidsutbud för målgruppen. 

Ärendet 
Caroline Rydin har 2014-04-26 lämnat ett medborgarförslag angående fler danser 
på Parkudden för personer inom LSS. 
Förvaltningen var i kontakt med Caroline 2015-02-02 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. Vid samtalet framkom att förslagsställaren gärna 
ser att fler fritidsaktiviteter skall finnas för personer inom LSS.  
Förvaltningen har varit i kontakt med Parkuddens vänner som är en ideell 
förening som ordnar danserna på Parkudden i Tranemo två gånger per år. 
Föreningen ser i dagsläget inte att man har möjlighet att ordna fler danser med 
endast ideella krafter men man ser gärna att samverkansformer utvecklas med 
kommunen. 
 Förvaltningen har haft samverkansmöten under hösten 2014 och vårterminen 
2015 och ambitionen är att vi hittar vägar för att åstadkomma breddat utbud 
under kommande år. Finansieringen sker inom ram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-02 
Medborgarförslag 2014-04-26 Förslag om dans för personer inom LSS 
Enkätsvar Fritidsvaneundersökning Funktionsnedsatta 2015 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 100 

Motioner och medborgarförslag under beredning 
2015  (KS/2015:222)  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar informationen 

 

Ärendet 
Enligt antagna riktlinjer för hantering av medborgarförslag och motioner (KS 
2012-01-23 § 19) skall kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid 
för inkomna medborgarförslag och motioner. Detta ska göras två gånger per år, i 
april och oktober, till kommunfullmäktige. Vid avstämningen 2015-03-11, finns 
19 motioner och 25 medborgarförslag under beredning. 

Beslutsunderlag 
AU 2015-03-12 § 60 
Tjänsteskrivelse 2015-03-11  
Lista över pågående motioner och medborgarförslag 2015-03-11 

Föredragning och debatt 
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor. 
I den efterföljande debatten deltar Ann-Christin Simonsson (C), Jonas Blank (V), 
Stephan Bergman (M), Viktoria Haraldsson (C), Louise Bertilsson (MP), Rose 
Torkelsson (S), Claes Redberg (S) och Marianne Hörnqvist (M). 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 101 

Patientsäkerhetsberättelse 2014  (KS/2015:175)  
• Godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 2014 

Ärendet 
Patientsäkerhetsberättelsen är en sammanställning över risker och åtgärder 
under 2014, samt en planering för områden som är viktiga för patientsäkerheten 
under 2015. Den utgör en sammanfattning av patientsäkerhetsarbetet enligt 
Patientsäkerhetslagen 2010:659 som trädde i kraft 1 januari 2011. 
 
Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet och förhindra och minska 
vårdskador inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Lagen 
innehåller bestämmelser om hur vårdgivaren skall bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete.  
 

Förebyggande åtgärder krävs för att förhindra vårdskador. Det innebär att 
vårdgivaren systematiskt skall riskbedöma verksamheten och utreda händelser i 
verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Patienter och 
närstående ska informeras och ges möjlighet att bidra i patientsäkerhetsarbete.  
Vårdgivaren ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, när 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller omvårdnadspersonal avvikit från 
gällande riktlinjer och rutiner på ett sådant sätt att patientsäkerheten kan 
ifrågasättas. 

 
Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
som ska godkännas av kommunstyrelsen och den ska hållas tillgänglig för den 
som önskar ta del av den. 

Beslutsunderlag 
OFU 2015-03-12 § 68 
Tjänstskrivelse 2015-02-26  
Patientsäkerhetsberättelse 2014, 2015-02-26 
 

Status 
Avslutas 
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§ 102 

Rapport – Ungdomars inflytande 2012-2014  
(KS/2015:125)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Noterar informationen 

Kommunstyrelsen beslut 

• Förvaltningen återrapporterar, på kommunstyrelsens sammanträde 
20 april, om arbetet med ungdomars inflytande, om hur ungdomarnas 
åsikter från genomförda politikerluncher har tagits tillvara och om 
hur man går vidare i detta arbete. 

Ärendet 
Under åren 2012-2014 har det vid tre tillfällen skickats ut enkäter om 
ungdomsinflytande i politiken till högstadiet och gymnasiet. Lärare för varje 
klass har därefter fått i uppdrag att utse ca sex personer (helst tre tjejer och tre 
killar) som skulle besvara enkäten. Enkäten bestod av åtta frågor som på olika 
sätt ringat in ungdomarnas upplevda inflytande i politiken i Tranemo kommun. 
Sammanlagt har 521 personer uppdelat på tre mätningar besvarat enkäten under 
åren. Enkäten finns bifogad i slutet av rapporten.         
 
Rapporten innehåller sammanlagt sju resultatavsnitt där de första avsnitten 
behandlar 2014 års mätning och de avslutande avsnitten redovisar förändringar 
över tiden 2012-2014.  
 
Bland annat så har en betydligt högre andel svarat att de känner till vart de ska 
vända sig i 2014 års mätning jämfört med tidigare års mätningar. Fråga 8 var: Vet 
du vart du ska vända dig om du har en fråga som rör politiken i Tranemo 
kommun? 
 
För gymnasiet så visar en betydligt högre andel i mätningen 2014 på att de varit 
med och påverkat än i framförallt mätningen 2012, men också i mätningen 2013. 
Fråga 3 löd: Har du varit med och påverkat politiken i Tranemo kommun? 
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Beslutsunderlag 
BKU 2015-03-12 §  
Tjänsteskrivelse 2015-02-10 
Rapport – Ungdomars inflytande 2012-2014, 2015-02-10  

Föredagning och debatt 
I debatten deltar Claes Redberg (S) och Ann-Christin Simonsson (C) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) föreslår att förvaltningen återrapporterar, på 
kommunstyrelsens sammanträde 20 april, om arbetet med ungdomars 
inflytande, om hur ungdomarnas åsikter från genomförda politikerluncher har 
tagits tillvara och om hur man går vidare i detta arbete. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets 
förslag och med Perssons förslag. 

Beslutet skickas till 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 
Strategisektionen 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 103 

Verksamhetsberättelse folkhälsa 2014  
(KS/2015:91)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner verksamhetsberättelsen för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2014.  

Ärendet 
Tranemo kommun tillsammans med Västra Götalandsregionens södra hälso- och 
sjukvårdsnämnd har slutit ett avtal gällande samverkan i lokalt folkhälsoarbete i 
Tranemo kommun. Bakgrunden till avtalet är att det föreligger ett gemensamt 
intresse för en jämlik och god hälsa hos befolkningen. Avtalet gäller under tiden 
2013-2016. Inom ramen för avtalet ska efter varje verksamhetsår en 
verksamhetsberättelse upprättas i vilken folkhälsoarbetet som bedrivits och 
prioriterats under det gångna året redovisas. Därför har verksamhetsberättelse 
för det gemensamma folkhälsoarbetet 2014 nu tagits fram och ska godkännas av 
kommunstyrelsen.       

Beslutsunderlag 
OFU 2015-03-12 § 69 
Verksamhetsberättelsen för det gemensamma folkhälsoarbetet 2014 mellan södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Tranemo kommun.  

Beslutet skickas till 
Näringslivs- och Strategisektionen  
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Verksamhetsberättelsen  

Status  
Avslutas 
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§ 104 

Rapport enligt Lex Sarah G.S  (KS/2014:577)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

 

Ärendet 
Enligt HSL-journal, social journal och biståndshandläggarens utredningar har 
vård och omsorg givits i enlighet med riktlinjer och rutiner.  
Sektionen har brustit i informationen till brukaren och anhöriga. 
Informationsbristen är åtgärdad och inlagd i rutin för uppföljning.  
Utredning visar att den rapporterade händelsen inneburit ett missförhållande i 
verksamheten, dock ej av allvarlig karaktär och anmäls därför inte till 
tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Beslutsunderlag 
OFU 2015-03-12 § 71 
Tjänsteskrivelse, 2015-03-05  
Utredning, 2015-03-03 

Status  
Avslutas 
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§ 105 

Rapport enligt Lex Sarah  E.L  (KS/2015:68)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsmotivering 
Utredningens totala bedömning blir att den rapporterade händelsen visar på 
allvarligt missförhållande i verksamheten och anmäls därför till 
tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § 
SoL. 

Ärendet 
En dag efter lunch har en medborgare med stöd från hemtjänst försvunnit från 
hemmet och hittas kraftigt nedkyld på kvällen av polis. Vid morgonbesök har 
hemtjänst observerat att hen har ett annorlunda beteende, mer orolig och 
nedstämd. Av denna anledning stannar personal kvar längre vid detta besök och 
anger vid intervju att hen verkar mer som vanligt vid nästa besök som är vid 
middag ca kl 12. Någon gång mellan kl. 12.30 – 14.00 har hen gått ut, oklart med 
vilken avsikt. Vid 14-tiden har närstående sökt kontakt med hen via telefon, men 
inget svar. Vid ca.kl.15 denna dag finns inplanerat besök från hemtjänst för egen 
tid, men hemtjänst finner att hen inte är hemma. Därefter har närstående gjort 
ytterligare försök att nå hen via telefon, men inte fått kontakt och bestämmer sig 
då för att ändå åka hem till hen för ett besök. Finner då lägenhet tom och blir 
fundersam över var hen befinner sig. Kontaktar övriga närstående och när man 
upptäcker att ingen vet var hen är kontaktas hemtjänst ca 17 – 17.15. Hemtjänst 
och närstående gör sökning i närområdet, men finner inte hen och polisanmäler 
kl 17.58. Polis och hemtjänstpersonal fortsätter sökning. Polispatruller med 
sökhund hittar hen vid kl 20.21, nedkyld, ca fem meter från vattendrag. Hen 
utrycker tacksamhet för att ha blivit hittad. Förs med ambulans till sjukhus. 
Det finns uppgifter i utredningen som pekar på möjligheten att hen haft för 
avsikt att ta sitt liv.  I det akuta efterförloppet på sjukhuset ska hen enligt rapport 
gett uttryck för detta vid två tillfällen. Detta är dock inget som hen därefter 
varken på sjukhus eller på korttidsplats ger något uttryck för då frågan ställts av 
sjuksköterska. Hen har uttryckt att hen inte förstod varför det blev så, att hen var 
rädd för att falla i när hen satt vid vattnet samt glad när hunden kom. Under 
korttidsvistelse gjordes dock bedömning av depression och insättning av 
antidepressiva läkemedel. 
Att hen gått hemifrån är i sig inget missförhållande. Däremot uppmärksammas 
att brister i riktlinjer/rutiner, kunskap, kommunikation och dokumentation bidragit till 
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att verksamheten inte agerat på optimalt sätt för att säkerställa hens trygghet och 
säkerhet. 
Ett antal åtgärder har identifierats. Riktlinjer och rutiner för dokumentationen är 
ett pågående arbete med mål att bli klart och förankras under våren. 
Rapportering har tagits upp i aktuell arbetsgrupp. Rutinen för agerande när 
person avvikit från hemmet ska bearbetas, skrivas ned och förankras inom 
verksamheterna under våren. Ett team från kommunen går en utbildning till 
Första hjälpare och kommer under våren ha uppdraget att handleda/utbilda 
personalen, arbeta fram riktlinje och rutin för agerandet och samverkan när 
psykisk ohälsa uppmärksammas hos omsorgstagare.  

Beslutsunderlag 
OFU 2015-03-12 § 70 
Tjänsteskrivelse 2015-03-05  
Utredning, 2015-03-30 

Status  
Avslutas 
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§ 106 

Domar 2015  (KS/2015:69)  
 

 Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 
 

Beslutsunderlag  

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Beslut: 2015-03-05 
Mål nr: 958-15 
Underställande myndighet: Omsorgssektionen IFO, kommunstyrelsen i Tranemo 
kommun 
Parter: 1. NN, 2. XX 
Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU. 
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten fastställer med stöd av 3 och 6 
§§ LVU det underställda beslutet att med stöd av 6 § LVU omedelbart NN.   
 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Dom: 2015-02-26 
Mål nr: 4726-14 
Klagande: XX 
Motpart: Tranemo kommun, Kommunstyrelsen, Omsorgssektionen IFO 
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Borås Tingsrätt 
Dom: 2015-02-18 
Mål nr: T 2897-14 
Kärande: Tranemo kommun 
Svarande: 1. NN  2. XX  (God man, Advokat Pontus Servin) 
Domslut: 1. Tingsrätten ogillar käromålet, 2. Pontus Servin tillerkänns ersättning 
av allmänna medel med 7 487 kr, varav 5 989 kr avser arbete och 1 497 kr avser 
mervärdesskatt. 
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Förvaltningsrätten i Jönköping 
Dom: 2015-02-18 
Mål nr: 84-15 
Klagande: NN 
Motpart: Kommunstyrelsen i Tranemo kommun, Omsorgssektionen IFO 
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
Förvaltningsrättens överklagande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
 

Förvaltningsrätten i Jönköping  
Klagande: NN 
Motpart: Tranemo kommun, Kommunstyrelsen, Omsorgssektionen IFO 
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
Status 
Akten 
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§ 107 

Utskottsprotokoll  
 

 Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av de utskottsprotokoll som förtecknas 
nedan i protokollet. 

 
AU 2015-03-12 
BKU 2015-03-12 
OFU 2015-03-12 
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§ 108 

Nämndprotokoll  
 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av det nämndprotokoll som förtecknas 
nedan i protokollet 

Samverkansnämnd personal 2015-01-08 
Samverksansnämnd personal 2015-02-11 
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§ 109 

Övriga Protokoll  
 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av det protokoll som förtecknas nedan  

Boråsregionen 2015-02-27 
Boråsregionens etableringsråd 2015-02-24 
Kommunala pensionärsrådet 2015-02-17 
Kommunala tillgänglighetsrådet 2015-02-17 
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§ 110 

Delgivningar  (KS/2015:179)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsunderlag 
CIRKULÄR 15:10 – Arbetsdomstolens dom 2015 nr 9 Uppsägning av personlig 
assistent – SLK 
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§ 111 

Delgivningar BKU 2015  (KS/2015:181)  
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 
 
Ärendet 
INBJUDAN- Seminarium och utbildning om Cultural planning-metoden, Tjörns 
kommun 
 
Status  
Akten 
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§ 112 

Delgivningar OFU  (KS/2015:180)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsunderlag 
INBJUDAN – Nationell familjecentralskonferens – Västra Götalands Regionen 
 
PROGRAN - Nationell familjecentralskonferens – Västra Götalands Regionen 
 
INBJUDAN- Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund – 
Sveriges Kommuner och Landsting 
 
BESLUT - § 20 Kommunstyrelsen 2015-01-25 – Tranemo kommun 
 
SKRIVELSE – Tranemo kommuns synpunkter på avveckling av psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning i Kind 
 
INBJUDAN - Nya patientlagen samt kommunernas ansvar för hälso- och 
sjukvård- Kommunlex 
 
INBJUDAN – CERA konferens – University of Gothenburg  
 
INBJUDAN - Spridningsseminarium av arbetet mot cannabis i Trestad2 – 
Länsstyrelsen 
 
BREV- Kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett bra 
konsumentstöd - Konsumentverket 

Status  
Akten 
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§ 113 

Anmälda delegeringsbeslut till KS under 2015  
(KS/2015:79)  
Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari 2015 i 
enlighet med utskickade handlingar. 

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. 
 
De beslut som nu anmäls är KS/Delegation § 82-85, 87-92, 94-102 och 104 

Status  
Akten 
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§ 114 
 

Val till allmänna utskottet (KS/2015:200, 
KS/2014:778) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Entledigar Claes Redberg från uppdraget som ledamot och 1:e vice 
ordförande i allmänna utskottet. 

• Utser Tony Hansen (S) till ledamot och 1:e vice ordförande i allmänna 
utskottet, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
utse honom som ledamot i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Claes Redberg (S) har, 2015-03-05, inkommit med en skrivelse där han begär att 
få bli entledigad från samtliga uppdrag förutom uppdraget i valnämnden. 

Socialdemokraterna föreslår att Tony Hansen (S) utses till ledamot och 1:e vice 
ordförande i allmänna utskottet. 

Status  
Akten 
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§ 115 
 

Firmatecknare (KS/2014:861) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Utser Tony Hansen (S) till ersättare för Crister Persson (C) som 
firmatecknare under förutsättning att kommunfullmäktige utser 
honom till ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Claes Redberg (S) har begär att få bli entledigad från 
samtliga uppdrag förutom från uppdraget i valnämnden uppstår behovet av en 
ny ersättare som firmatecknare. 
Socialdemokraterna föreslår att Tony Hansen (S) utses till ersättare för Crister 
Persson som firmatecknare. 
 
Status  
Avslutas 
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