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§ 216 

Medborgarförslag om bidrag till bälteskuddar för skolbarn.  
(KS/2015:288)  
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen ser i grunden positivt på medborgarförslaget, dock åligger det inte 
Tranemo kommun att finansiera ryggsäckar med kombinerad bälteskudde för 
skolskjutsberättigade elever < 136 cm för färd till Dalstorpsskolan. Förvaltningen 
arbetar med att finna hållbara lösningar gällande bälteskudde för samtliga 
skolskjutsberättigade barn inom Tranemo kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget avslås. Förslagsställaren vill att Tranemo kommun bekostar 
en ryggsäck som också kan användas som bälteskudde. Det åligger inte Tranemo 
kommun att finansiera ryggsäckar med kombinerad bälteskudde för 
skolskjutsberättigade elever < 136 cm för färd till Dalstorpsskolan.  
Enligt lag behöver inte bälteskudde användas i fordon registrerade som buss. 
Lagstiftaren menar att ”det plötsliga stoppet” inte infinner sig. 
Förvaltningen arbetar för att finna hållbara lösningar gällande bälteskudde för 
barn i buss och anser att frågan är viktig. 
Förvaltningens mål är att på sikt (genom exempelvis ”skallkrav” i kommande 
upphandling av skolskjuts) få skolskjutsentreprenörerna att tillhandahåll ett 
antal bälteskuddar i fordon registrerade som buss. Detta arbete pågår. 

Ärendet 
Ulrika Wilhelmson har 2015-04-07 lämnat ett medborgarförslag angående  
bidrag till bälteskuddar för skolbarn. Förslagsställaren anser att Tranemo 
kommun skall bekosta en ryggsäck av märket ”Trunki BoostaPak”. Ryggsäcken 
innehåller även en bälteskudde. Förslagsställaren menar vidare att bälteskudden 
skall användas av skolskjutsberättigade elever, som är kortare än 136 cm, under 
färd till och från Dalstorpsskola. 
Förvaltningen var i kontakt med Ulrika Wilhelmson 2015-04-24 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.   
 
Enligt lag behöver inte bälteskudde användas i fordon registrerade som buss. 
Lagstiftaren menar att ”det plötsliga stoppet” inte infinner sig. Olyckor med buss 
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karaktäriseras ofta av ett ”glidande/kanande” förlopp. Mot bakgrund av detta 
anser lagstiftaren att bältet primärt skall förhindra att barn, oavsett om bältet 
placeras felaktigt, kastas runt i bussen. 
 
Förvaltningen arbetar för att finna hållbara lösningar gällande bälteskudde för 
barn i buss och anser att frågan är viktig. Diskussionen har hittills handlat om att 
föräldrar ansvarar för att barnet har bälteskudde och skolan skapar ett utrymme 
för dessa bälteskuddar under skoltid. Entreprenörerna (utförarna av skolskjuts) 
ställer sig i dagsläget positiva till att barnen har egen bälteskudde med sig men 
de upplever att de inte har möjlighet att förvara bälteskuddarna i bussen efter 
avslutad färd.  
 
Förvaltningens mål är att på sikt (genom exempelvis ”skallkrav” i kommande 
upphandling av skolskjuts) få skolskjutsentreprenörerna att tillhandahåll ett 
antal bälteskuddar i fordon registrerade som buss. Detta arbete pågår.  

Beslutsunderlag 
Svar på medborgarförslag om bidrag till bälteskuddar för skolbarn, 2015-04-24 
Medborgarförslag om bidrag till bälteskuddar för skolbarn, 2015-04-07, 
KS/2015:288 

Föredragning och debatt  
Samhällsplanerare Markus Nyström föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Ulrika Wilhelmson 
Näringsliv och strategisektionen  

Status 
Kommunfullmäktige 
 
 

 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen  
2015-08-31     
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 6 

§ 217 

Medborgarförslag om att anlägga ett elljusspår runt 
Tranemosjön  (KS/2013:1197)  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendet 
Oskar Johansson med flera har 2013-11-25 lämnat ett medborgarförslag angående  
anläggning av ett elljusspår runt Tranemosjön. Förslagsställaren anser att det 
vore önskvärt med ett elljusspår runt Tranemosjön då detta ökar tillgängligheten 
och förbättrar möjligheten till träning och promenader kring sjön efter mörkrets 
inbrott; kvällstid samt under vintermånaderna. Förslagsställarna anser vidare att 
det idag saknas något bra alternativ för detta framförallt under vintermånaderna 
då Hagatorpet används för längdskidåkning och därför är snötäckt. 
Förvaltningen var i kontakt med Oskar Johansson 2015-04-30 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Förvaltningen anser att ett elljusspår i grund och botten är en god idé som i hög 
grad ökar tillgängligheten kring sjön. Stråket kring sjön drivs och underhålls av 
stiftelsen Tranemo runt. Förvaltningen anser på grund av rådande 
driftsförhållande att ett eventuellt elljusspår därför är en fråga för stiftelsen 
Tranemo runt.  
 
Om kommunen på egen hand skulle investera och driva elljusspåret bör detta ses 
i ett större investerings- och kommunövergripande sammanhang. Tranemo är en 
av flera orter i kommunen med likartade behov och förvaltningen skulle behöva 
se detta tillsammans med den underhållsplan som förvaltningen tagit fram för 
övriga kommunala elljusspår. Förvaltningen för samtal med stiftelsen Tranemo 
runt om deras syn på att sköta ett elljusspår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-19  
Medborgarförslaget 2013-11-25 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 218 

Medborgarförslag om att inrätta en biltvätt inom kommunen  
(KS/2007:92)  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
• Medborgarförslagen avslås 

Ärendet 
Patrik Johansson har 2015-03-18 lämnat ett medborgarförslag angående en 
offentlig biltvätt, centralt placerad i Tranemo kommun. Förslagsställarens 
förhoppning med en offentlig biltvätt är att reducera antalet biltvättar vid de 
egna hemmen och att anläggningen ska betjäna allmänhetens, företagens och 
kommunens fordonspark. 
 
Anita och Rolf Rydin har 2015-05-11 också lämnat ett medborgarförslag 
angående en biltvätt. Förslagsställarna önskar en miljötvättanläggning för bilar i 
Tranemo där man kan tvätta bilen själv. De framför att detta är viktigt eftersom 
det inte är tillåtet att tvätta bilen på garageinfarten. 
 
2007-02-23 inkom ett liknande medborgarförslag till Tranemo kommun. Beslutet 
som fattades gällande detta förslag var att avslå det eftersom det ansågs vara 
utanför kommunens ansvarsområde att upprätta en sådan anläggning. Det 
framkom däremot i underlaget till beslutet att det kan vara inom kommunens 
angelägenheter att tillhandahålla lämplig och planlagd mark för ändamålet.  
 
Eftersom kommunen, inom flera orter, tillhandahåller planlagd mark som kan 
anses vara lämplig för en offentlig biltvätt anses medborgarförslaget vara 
uppfyllt. Förvaltningen föreslår därför att i enlighet med tidigare beslut avslå 
detta förslag. 
 
Förvaltningen var via e-post i kontakt med Patrik Johansson 2015-05-04 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på två medborgarförslag om att inrätta en biltvätt inom 
kommunen, 2015-06-08 
Medborgarförslag om att inrätta en biltvätt inom kommunen, 2015-03-18 
Medborgarförslag om en miljötvättanläggning i Tranemo, 2015-05-11 
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Tjänsteskrivelse svar på två medborgarförslag angående miljövänlig biltvätt, 
2008-02-05 
Medborgarförslag angående miljövänlig biltvätt, 2007-02-23 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 219 

Pedagogiska måltider  (KS/2015:398)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar föreslagna regler för pedagogiska måltider .  

• Ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en enhetlig taxa för 
övriga måltider såsom frukost och kvällsmat inom lärande- och 
omsorgssektionen. 

Ärendet 
Nuvarande beslut avseende pedagogiska måltider är från 2008 och det är ett stort 
behov av att det uppdateras, främst vad gäller förtydligande kring vilka som får 
äta pedagogisk måltid enligt taxa, vilka som inte äter pedagogiska måltider samt 
vilka som bör få äta avgiftsfria pedagogiska måltider.  
 
I förskolan är behovet av måltidstöd och spegling (någon vuxen som sitter vid 
samma bord och äter för att pedagogiskt visa hur bestick används o.s.v.) så pass 
hög att bedömningen görs att denna personal äter avgiftsfritt då det bör ingå i 
arbetsuppgiften att äta maten. Ytterligare faktorer som påverkar bedömningen är 
att maten riskerar kallna då barn behöver gå på toaletten, somnar m.m. och i alla 
dessa situationer behöver pedagogen lämna sin måltid.  
 
Personal inom vård och omsorgsboenden omfattas inte av pedagogisk måltid och 
enligt skatteverket är denna måltid inte fri från beskattning. Om personal inom 
vård och omsorgsboenden betalar enligt taxa för pedagogisk måltid ska detta 
förmånsbeskattas. 
  
Inom demensvården är syftet med den pedagogiska måltiden att stärka den 
demente vårdtagarens förmåga att klara matsituationen. Den demente behöver 
stöttning bland annat i form av spegling. Skillnad görs på matningssituation och 
pedagogisk måltid. Matningssituation är ej pedagogisk måltid. Det är viktigt att 
förstärka skillnaden mellan att i sina arbetsuppgifter delta vid måltiden som ett 
stöd med uppläggning samt social närvaro etc. och att tillsammans med 
vårdtagaren äta pedagogiskt. 
 
Idag finns flertalet lokala taxor, som inte är politiskt förankrade, vad gäller pris 
för frukost och kvällsmål. Detta överensstämmer inte med 
likabehandlingsprincipen som kommunen är skyldig att tillämpa enligt 
kommunallagen.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-10  
Pedagogiska måltider 2008 2015-06-10 
Regler för pedagogiska måltider 2015-06-11 

Status  
KS/2015:398 Avslutad 
KS/2015:605 Pågående 
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§ 220 

Återtagande av beslut gällande skolkök i Sjötofta och 
Uddebo  (KS/2015:206)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Förskoleköket i Uddebo samt förskole- och skolköket i Sjötofta 

konverteras inte till mottagningskök enligt tidigare beslut i samband 
med kostutredningen 2013.  

Ärendet 
Beslut i samband med kostutredningen 2013 anger att vissa kök ska övergå till 
mottagningskök. Detta med anledning av bland annat den nya skolstruktur som 
träder i kraft hösten 2015. Två av dessa kök har ännu inte övergått till 
mottagningskök och så länge det finns tillräckligt med personal anser 
förvaltningen att det är värdefullt att ha kvar tillagning i dessa kök. Tillagning 
nära gästen är att föredra. Minskat matsvinn, högre psykosocial arbetsmiljö, 
attraktivare arbetsplats och möjlighet till pedagogisk verksamhet är några av 
fördelarna med tillagningskök.  
 
Verksamheterna i Uddebo och i Ambjörnarp klarar, med samma beräknade 
bemanning som för mottagningskök, att tillaga maten på plats. I förskoleköket i 
Uddebo ger en kombinationstjänst barnskötare/kock möjlighet att tillaga maten 
på plats trots få inskrivna barn (ca 15 barn).  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-18  

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 

Status  
Avslutad 
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§ 221 

Information om anmodan på grund av överklagande av 
Vindkraft vid Grönhult (Slättåsen).  (KS/2011:1219)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

 

Ärendet 
Information ges om anmodan och därefter om underrättelse från 
Förvaltningsrätten i Jönköping angående laglighetsprövning av beslutet om 
vindkraft vid Grönhult (Slättåsen). 

Beslutsunderlag 
Anmodan, 2015-06-03 
Yttrande, 2015-06-15  
Underrättelse ang laglighetsprövningen, 2015-07-13 
Yttrande, 2015-08- 07 

Status  
Akten 
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§ 222 

Ny remiss gällande Västerhavets vattendistrikt. 2015-2021  
(KS/2014:736)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Ärendet 
Information ges om ny remiss gällande Västerhavets vattendistrikt 2015-2021. 
 

Beslutsunderlag 
Remissmissiv VH distrikt  
VHVD regeringens prövning av ÅP 2015-2021 
VHVD regeringens prövning av ÅP 2015-2021 del 2 

Status  
Akten 
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§ 223 

Attestreglemente Tranemo kommun  (KS/2015:496)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar föreslagna regler för attest (Attestreglemente), daterad 2015-06-

30, inklusive tillämpningsanvisningar 
 

Ärendet 
Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete. 
Målsättningarna med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika 
oavsiktliga och avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som 
bokförs är korrekta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-30  
Regler för attest (Attestreglemente) inkl tillämpningsanvisningar 2015-06-30 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Samtliga sektioner 

Status  
Avslutad 
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§ 224 

Förnyelse av borgensavtal  (KS/2015:260)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
• Förnyar Tranemo kommuns borgensåtagande på 175 miljoner kronor, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader för Tranemobostäder AB:s 
samtliga kreditgivare.  

Beslutsmotivering 
Handelsbanken har begärt ett förtydligande av kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-15 § 84 på det sätt att det ska framgå att borgensåtagandet gäller för 
samtliga Tranemobostäder AB:s kreditgivare. Förtydligandet är gjort i 
beslutsatsen ovan och i texten under rubriken ärendet nedan. Borgensavtalet 
ersätter tidigare gällande borgensavtal för Tranemobostäder AB.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2001-11-26 § 88 att teckna borgen såsom för egen 
skuld för fullgörandet av Tranemobostäder AB:s samtliga låneförpliktelser till ett 
belopp av 150 mkr. Kommunfullmäktige har 2005-05-25 § 62 utökat 
borgensåtagandet med 25 mkr så att det idag uppgår till 175 mkr.  
 
Tranemobostäder AB:s långivare Kommuninvest AB har ansökt om en förnyelse 
av borgensutlåtandet eftersom ett sådant preskriberas efter 10 år. 
Tranemobostäder har därför genom skrivelse till kommunen ansökt om en 
förnyelse av detsamma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-08-11 
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-06-15 § 84 
Begäran om förtydligande från Handelsbanken, 2015-08-06 
Skrivelse från Tranemobostäder AB, 2015-03-16 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Kommunjuristen 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 225 

Uppdrag att se över bolagsordning och ägardirektiv samt 
TUABs framtida roll.  (KS/2015:359)  
 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Ärendet 
Allmänna utskottet gav, 2015-04-30, förvaltningen i uppdrag att se över 
bolagsordning och ägardirektiv samt TUABs framtida roll. 
Syftet med översynen är dels att innehållet i bolagsordningen och ägardirektivet 
bättre ska harmonisera med varandra samt dels att ägarens vilja med och 
uppdrag till bolaget tydligare ska framgå. Översynen har nu gjorts och 
kommunstyrelsen får information om att utredningen ska presenteras för TUABs 
styrelse och därefter åter behandlas på allmänna utskottets sammanträde 1 
oktober. 

Beslutsunderlag 
AU § 93, 2015-04-30 
Utredning TUAB 
Förslag på ny bolagsordning 
Förslag på nytt ägardirektiv 

Status  
Pågående 
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§ 226 

Lönepolicy 2015  (KS/2015:468)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar reviderad lönepolicy 

Ärendet 
Under våren 2015 har personalfunktionen tillsammans med representanter från 
samtliga sektioner, fackliga huvudorganisationer reviderat kommunens 
lönepolicy. 
Tidigare lönepolicy antogs av Fulmäktiga 2010-10-25. Policyn har nu uppdaterats 
bland annat med hänsyn till senaste ändringar i diskrimineringslagen.  
Parallellt pågår också en översyn av lönekriterier och riktlinjer för löner.   
Viktigaste förändringar i skrivningen:  

- Lönekriterierna är inte inskrivna i policyn. Kritikerna kan variera med 
tiden och inom olika verksamheter och ska därför inte ingå i en policy. 

- Om centrala avtal inte säger annat så tillämpar Tranemo kommun 
individuell och differentierad lönesättning. 

- Vi ser lönespridning som ett verktyg för att få en bra lönestruktur. 

Beslutsunderlag 
Reviderad Lönepolicy 

Beslutet skickas till 
Personalfunktionen 
Samtliga sektioner 
Fackliga huvudorganisationer 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Reviderad lönepolicy 

Status  
Avslutad 
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§ 227 

Utredning - Rådens roll i den kommunala organisationen  
(KS/2013:1118)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 
• På kommunstyrelsens sammanträde 28 september utses en ledamot 

från alliansen och en ledamot från oppositionen till varje råd. 

Ärendet 
Förvaltningen fick 2013-11-04 KS § 315 ett uppdrag att utreda rådens roll i den 
kommunala organisationen. Ärendet remitterades till partigrupperna och 
föreningarna som utgör råden, 2014-10-16 OFU § 185. Förvaltningen har även 
träffat representanter för pensionärsorganisationer och fört diskussioner med 
dem, 2015-01-15. Förvaltningen har lyssnat in föreningarnas och partigruppernas 
åsikter i frågan och föreslår därför inga förändringar av rådens nuvarande 
funktion eller reglemente görs.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-04-29  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Hörnqvist (M) föreslår tillägget att ledamöter till råden, ska utses på 
kommunstyrelsens sammanträde 28 september, så att det blir en ledamot från 
alliansen och en ledamot från oppositionen i varje råd. 

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

Status  
Avslutad 
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§ 228 

Uppdrag att utreda möjligheten att åter erbjuda vård och 
omsorgsboende på Solbacken i Länghem  (KS/2015:364)  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

• Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning 
om hur vård och omsorgsboende kan utvecklas. Hänsyn ska tas 
till tillgänglighet, kvalité och förutsättningar till ett gott liv på äldre 
dagar. I utredningen ska följande beaktas: 

 

- Antal demensplatser i förhållande till totala antalet platser i vård 
och omsorgsboende. 

- Kommunens bestämda ambition att åter erbjuda vård och 
omsorgsboende på Solbacken. 

- Hur trygghetsboendet kan utvecklas i enlighet med intentionerna i 
utredningen om Solbacken, sida 23 i utredningen. 

- Eventuellt kommande regeländringar när det gäller kommunens 
övertagande av medicinskt färdigbehandlade patienter från 
sjukhus. 

- Utredningen ska påbörjas omgående. Slutredovisning bör ske under 
hösten 2016 inför budget 2017. 

Reservationer 
Marianne Hörnqvist (M), Gunilla Blomgren (FP), Erene Bertilsson (KD) och Evy 
Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hörnqvists förslag. 

Ärendet 
Förvaltningen presenterar nu den kompletterande bedömningen för solbacken 
enligt kommunstyrelsens beslut 2015-06-15. 
I Tranemo Kommuns budget för 2015 framgår att det är kommunens bestämda 
ambition att åter erbjuda vård och omsorgsboende på Solbacken i Länghem. Det 
fastslogs även att tidpunkten för genomförandet och omfattningen av antal 
platser samt organisationen i övrigt fastställs efter att de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenserna belysts. 

Tranemo Kommun har en hög ambition när det gäller vård och omsorg i 
allmänhet vilket också avspeglar sig i antalet vård och omsorgsplatser vilket 
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bekräftas i utredningen. Utredningen visar också att antalet platser inom vård 
och omsorgsboende är tillgodosett enligt utredaren. Däremot bör fördelningen 
av platser samt antal ses över då tidigare utredning pekat på behov av fler 
demensplatser. 

I samband med att lokalprogrammet för omsorgsverksamheten beslutades i 
november 2011 togs även beslut om att utvärdering skulle ske efter 
genomförandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-07  
KS § 192 protokollsutdrag 
Kompletterande kostnadsbedömning 
Utredning 21.5 Solbacken 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) föreslår tillägget ”Hänsyn ska tas till tillgänglighet, kvalité 
och förutsättningar till ett gott liv på äldre dar”.  
Marianne Hörnqvist (M) föreslår förändringen att utredningen ska starta 
omgående. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Hörnqvist (M) yrkar att andra meningen gällande det som ska beaktas 
ändras till ” Kommunens bestämda ambition att erbjuda vård och 
omsorgsboende där det behövs i hela kommunen”. 
Gunilla Blomgren (FP) yrkar bifall till Hörnqvists förslag. 
Tony Hansen (S) och Caroline Bergmann (MP) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Hörnqvists förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 
Omsorgssektionen 
Kommunchefen 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 229 

Ansökan BRIS Region Väst 2016  (KS/2015:428)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Beviljar BRIS Region Väst ett verksamhetsstöd med 24 850 kronor för 

2016. 
• Finansiering sker inom befintlig budgetram. 
• Bidraget betalas ut i början av 2016. 

Beslutsmotivering 
BRIS (Barnens rätt i samhället) Region Väst har för sin verksamhet ansökt om ett 
bidrag med 10 kronor per barn från Tranemo kommun för år 2016, vilket 
motsvara 24 850 kronor för alla barn upp till 18 år, totalt 2 485 barn.  Det finns 
inom Tranemo kommun eller inom grannkommunerna ingen policy för bidrag 
av det här slaget. Med hänvisning till att kommunstyrelsen beviljade sökt bidrag 
om 24 390 kr för 2015, så föreslår förvaltningen att bidraget till BRIS Region Väst 
för 2016 beviljas med 10 kr per barn totalt 24 850 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
BRIS region Väst har för sin verksamhet ansökt om ett bidrag med 10 kronor per 
barn från Tranemo kommun år 2016, vilket motsvara 24 850 kronor för alla barn 
upp till 18 år, totalt 2 485 barn. BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation som bistår barn och ungdomar som far illa. BRIS 
stödverksamhet bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer. Under de senast åren 
har BRIS i genomsnitt haft 23-26 000 stödjande kontakter med barn och unga. 
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 
Tjänsteskrivelse 2015-06-09  
Ansökan BRIS 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen  
Ekonomifunktionen  
BRIS Region Väst 

Status 
Avslutad 
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§ 230 

Revidering av kriterier för kulturföreningsbidraget  
(KS/2015:443)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänna regler för kulturföreningsbidrag 
• Godkänna regler för kulturarrangörsbidrag 
• Reglerna gäller för bidrag som utbetalas från och med 2016 

 

Beslutsmotivering 
Tidigare regler för kulturföreningsbidrag gäller från 2005.  
De reviderade reglerna avser att stödja föreningar som på ett långsiktigt och 
aktivt sätt medverkar till bredd, kvalitet och mångfald inom kulturlivet i 
Tranemo kommun. Ett varierat kultur och föreningsliv vitaliserar demokratin. 
Förvaltningen har valt att även revidera kulturarrangörsbidraget för att främja 
kulturlivet utifrån bredd, kvalitet och mångfald i Tranemo kommun. 

Ärendet 
BKU gav, 2014-11-13, förvaltningen i uppdrag att se över kriterierna för 
kulturföreningsbidrag, samt se över hur beslutsprocessen hanteras i kommunen. 
Tranemo kommun erbjuder ett årligt bidrag till aktiva kulturföreningar inom 
kommunen. Bidraget avser att stödja föreningar som på ett långsiktigt och aktivt 
sätt medverkar till bredd, kvalitet och mångfald inom kulturlivet i Tranemo 
kommun. Ett varierat kultur- och föreningsliv vitaliserar demokratin. 
 
Kulturarrangörsbidraget avser att stödja verksamhet och aktiviteter som på ett 
aktivt sätt medverkar till bredd, kvalitet och mångfald inom kulturlivet i 
Tranemo kommun. Ett varierat kulturliv vitaliserar demokratin.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-06-10  
Regler för kulturföreningsbidrag 
Regler för kulturarrangörsbidrag 

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen  

Status  
Avslutad 
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§ 231 

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning  (KS/2015:212)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställer Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och gestaltning 

enligt framlagt förslag  

Beslutsmotivering 
1 %-målet tillämpas av väldigt många kommuner och landsting/regioner. Staten 
har tillämpat det sedan 1930-talet. I arbetsgruppen är vi helt övertygade om att 
riktlinjerna kommer att bli till stor nytta för kommunen. De innebär att frågan 
om konstnärlig utsmyckning hanteras någorlunda lika i alla verksamheter och 
över tid, samt att de på lång sikt kommer att skapa värden som vida överstiger 
kostnaden för anskaffning 
 
Ärendet 
Tekniska sektionen har tillsammans med lärandesektionen och 
omsorgssektionen tagit fram riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och 
gestaltning. Arbetet har skett i en arbetsgrupp bestående av Gunilla Svensson 
områdeschef Glimringe, Juan Ochoa-Echevarria rektor Kulturskolan och Lennart 
Haglund projektledare. Uppdraget har varit att hitta enkla och tydliga riktlinjer 
för att implementera 1%- målet vilket innebär att 1 % av kostnaden för flertalet 
kommunala investeringar skall användas för konstnärlig utsmyckning och 
gestaltning. 
 
Liknande styrdokument från många andra mindre kommuner har lästs och med 
det som utgångsläge har vi försökt skapa enkla tydliga riktlinjer som är väl 
anpassade för vår organisation. Vi har också träffat representanter för 
konstnärscentrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-07-15  
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och gestaltning, 2015-07-15 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Samtliga funktioner 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 232 

Granskning av Utbetalning av föreningsbidrag i Tranemo 
kommun  (KS/2015:400)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner förvaltningens svar angående vidtagna och planerade 

åtgärder för att säkerställa att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
process för hantering och utbetalning av föreningsbidrag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Noterar informationen 
 

Ärendet 
Tranemo kommuns revisorer har genom Deloitte gjort en granskning avseende 
utbetalning av föreningsbidrag.  Utförd granskning av föreningsbidragen visar 
att Tranemo kommun har tydliga riktlinjer och bestämmelser för vad som gäller 
vid handläggning av föreningsbidrag. Dock saknas skriftliga rutiner för 
utbetalning av föreningsbidrag och efterföljande kotroller och attester av att 
handläggning och utbetalning skett i enlighet med upprättade riktlinjer och 
bestämmelser. 
 
Efter genomförd granskning rekommenderar Deloitte kommunen följande: 

- För att säkerställa att utbetalning sker i enlighet med beslut 
rekommenderas kommunen att upprätta en skriftlig rutin som tydligt 
påvisar vilka underlag som skall ligga till grund för utbetalning av 
föreningsbidrag 

- För att säkerställa en god intern kontroll rekommenderas att 
kommunen inför stickprovskontroller som rutin. 

- För att säkerställa att utbetalning genomförs i enlighet med beslut 
rekommenderas kommunen att se över rutiner för utbetalning av 
föreningsbidrag och att implementera attest av två i förening. 

- Deloitte rekommenderar att kommunen ser över blanketten för 
redovisning av föreningarnas driftskostnader för anläggningar för att 
underlätta stickprovsgranskning. 

- För efterföljande stickprovskontroller rekommenderar Deloitte att 
kommunen sparar samtliga underlag som ligger till grund för beslut 
om föreningsbidrag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-09  
Granskningsrapport föreningsbidrag 
Svar vidtagna och planerade åtgärder 2015-06-08 

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen  
Ekonomifunktionen  

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 233 

Samverkansavtal upphandling mellan Borås, Bollebygd, 
Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga  (KS/2015:445)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner samverkansavtal upphandling mellan Borås, Bollebygd, 

Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga samt tillhörande 
debiteringsmodell. 

• Avtalets ekonomiska reglering är ett avsteg från vad som kan 
accepteras inom samverkan i Boråsregionen och bör utvärderas efter 1 
år. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun ingår sedan tidigare i ett samverkansavtal gällande 
upphandling med Borås, Bollebygd, Ulricehamn och Svenljunga.  Borås 
avslutade detta avtal per 2013-12-31. Borås stad har nu lämnat ett slutligt förslag 
till nytt samverkansavtal med tillhörande debiteringsmodell. Det nya 
samverkansavtalet med tillhörande debiteringsmodell innebär att Tranemo 
kommun liksom övriga samverkanskommuner endast betalar för de 
upphandlingar kommunen väljer att delta i. Den nya debiteringsmodellen 
kommer troligtvis att medföra ökade kostnader för Tranemo eftersom priset per 
upphandling beräknas till hälften utifrån invånarantal men också till hälften 
utifrån antalet deltagande parter i upphandlingen. För Tranemos del är ändå 
förvaltningens synpunkt att det är viktigt att vi skriver på bifogat 
samverkansavtal med debiteringsmodell, eftersom vi är beroende av att kunna 
samverka med de andra kommunerna. Vi har inte resurser att själva kunna sköta 
alla våra upphandlingar. 
 

Ärendet 
Tranemo kommun ingår sedan tidigare i ett samverkansavtal gällande 
upphandling med Borås, Bollebygd, Ulricehamn och Svenljunga. Det tidigare 
samverkansavtalet innebar att varje kommun betalade ett fast årligt belopp till 
den kommun som utförde upphandlingen, i de flesta fall Borås. För Tranemo 
innebar det en årlig kostnad på ca 350 tkr. Borås avslutade detta avtal per 2013-
12-31 och därefter har diskussioner förts mellan de samverkande kommunerna 
hur ett nytt avtal ska se ut. Under perioden från 2014-01-01 och framåt har 
samverkanskommunerna betalt efter fördelningsnyckeln invånarantal i de 
upphandlingar de deltagit i. För Tranemos del har detta varit förmånligt 
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eftersom det inneburit en relativt låg kostnad för de upphandlingar vi samverkat 
kring. Under 2014 var Tranemos kostnad endast 76 tkr dels beroende på 
fördelningsnyckeln men också att det inte var så många gemensamma 
upphandlingar. 
Borås stad har nu lämnat ett slutligt förslag till nytt samverkansavtal med 
tillhörande debiteringsmodell. De mindre kommunerna (Tranemo, Svenljunga 
och Bollebygd) har haft synpunkter på förslaget till debiteringsmodell som vi 
tycker missgynnar de mindre kommunerna, men Borås har inte ändrat i sitt 
ursprungliga förslag till debiteringsmodell. 
Det nya samverkansavtalet med tillhörande debiteringsmodell innebär att 
Tranemo kommun liksom övriga samverkanskommuner endast betalar för de 
upphandlingar kommunen väljer att delta i. Detta är en positiv förändring 
jämfört med tidigare avtal där kommunerna betalade ett fast pris per år.  
Däremot kommer det nya avtalet innebära en större osäkerhet ekonomiskt. Den 
nya debiteringsmodellen kommer troligtvis att medföra ökade kostnader för 
Tranemo eftersom priset per upphandling beräknas till hälften utifrån 
invånarantal men också till hälften utifrån antalet deltagande parter i 
upphandlingen. Antalet deltagande parter i upphandlingen kan variera för olika 
upphandlingar och detta gör att det blir en osäkerhet. Om man sätter in den nya 
debiteringsmodellens regler på de upphandlingar som Tranemo var med i 2014 
innebär det minst en fördubbling av upphandlingskostnaden. 
Timpriset i den nya debiteringsmodellen på 750 kr/tim har ifrågasatts med tanke 
på självkostnadsprincipen. 
För Tranemos del är ändå förvaltningens synpunkt att det är viktigt att vi skriver 
på bifogat samverkansavtal med debiteringsmodell eftersom vi är beroende av 
att kunna samverka med de andra kommunerna. Vi har inte resurser att själva 
kunna sköta alla våra upphandlingar. 
Vi har haft en dialog med Svenljunga och Bollebygd i den här processen och vi 
har varit eniga i våra synpunkter till Borås. Svenljunga och Bollebygd kommer 
också att rekommendera sina politiska organ att skriva på avtalet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-10  
Förslag till nytt samverkansavtal 
Förslag till ny debiteringsmodell 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Ekonomifunktionen 

Status  
Avslutad 
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§ 234 

Tillbyggnad av Parkhagens förskola Limmared 19:1  
(KS/2015:414)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Beviljar ett tilläggsanslag via rörelsekapitalet om 3 675 000 kronor till 

investering 9272, tillbyggnad av Parkhagens förskola. 
• Tillbyggnaden av Parkhagens förskola genomförs och utformas enligt 

redovisade handlingar. 
• Förvaltningen får ta medel i anspråk för investering 9272, Tillbyggnad 

Parkhagen. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2015 avsatt sammanlagt 
11 000 000 kr för tillbyggnad av Parkhagens förskola i Limmared. Anslaget är 
fördelat på 7 000 000 kr 2015 och 4 000 000 kr 2016.  Anslaget är också märkt så 
att kommunstyrelsens godkännande krävs för att ta ianspråkta de budgeterade 
medlen. 
 
Mot bakgrund härav har tekniska sektionen i nära samarbete med 
lärandesektionen projekterat och infordrat anbud på en totalentreprenad för en 
tillbyggnad omfattande 2 förskoleavdelningar samt lokaler för nattis. 
Förskoleavdelningarna är dimensionerade för 20 barn per avdelning, och nattis 
för 10 barn. Tillbyggnadsytan uppgår till drygt 450 kvm, och ombyggnadsytan 
till ca 100 kvm. 
 
I projekteringen har valts en någorlunda hög miljöprofil, och material med dåliga 
eller tveksamma miljöegenskaper har valts bort i största möjliga utsträckning. 
Energiförbrukningen har satts till 75 kwh/kvm vilket är dubbelt så bra som 
myndighetskravet och i linje med kommunens överenskommelse med VG 
regionen. Byggnaden har också försetts med solceller för elproduktion. 
 
Ombyggnadsarbetena har blivit något mer omfattande än vad som planerades i 
budgetskedet. Det gäller bl a köket som måste byggas om mer då det var i sämre 
skick än vad som förutsågs då bland annat golven måste bytas ut helt. Man har 
också valt en ny och modernare metod genom att en matsal anordnas i direkt 
anslutning till köket där alla måltider intas. Det är den lösning som tidigare finns 
på Skattkammaren och också tillämpas på nästan alla nya förskolor som byggs 
idag. 
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3 anbud har kommit in och utvärderats. Resultatet av utvärderingen redovisas på 
dagens sammanträde. Med inkomna anbud som grund kan kostnaden för att 
genomföra projektet summeras enligt följande: 
 
Projektering       575 000 
Entreprenad    12 950 000 
Ledning, kontroll, besiktning     450 000 
Oförutsett       700 000 
 
Summa    14 675 000 
 
Kostnaden överskriver då budget med 3 675 000 kr. Orsaken till detta finns i 
följande förhållanden. Förslaget om tillbyggnad av Parkhagen kom sent in i 
budgetarbetet och tillräckligt bra beslutsunderlag hanns inte med att ta fram.  
Bland annat kan följande i nuläget konstateras: 
 

- Ombyggnaden av köket blir mer omfattande än planerat. Ursprungligen 
gällde en ren kapacitetsökning, men nu är det på grund av befintlig lokals 
dåliga standard fråga om en hel ombyggnad. Bedömd kostnadsökning 
650 000 kr 

- Nya golv i kök och blivande matsal orsakad av skador på befintlig 
konstruktion. Bedömd kostnadsökning 400 000 kr. 

- Nybyggnadskrav på befintliga byggnader från Byggnadsnämnden. Gäller 
bland annat brand och tillgänglighet. Bedömd kostnadsökning 300 000 kr 

- Ökad yta ca 10% från första lokalbehovsbedömningen. Bland annat 
missad entréfunktion och att ej upprepa kända brister från andra projekt. 
Bedömd kostnadsökning 1 450 000 kr. 

- Solceller ej med i ursprungskostnad. Bedömd kostnadsökning 175 000 kr. 
- Hyfsat hög ambitionsnivå på miljö, kvalitet och energiförbrukning. 

Undviker/minimerar gifter som ftalater, formaldehyd, fenol, PVC, 
flamskyddsmedel mm. Hög energiprestanda. Bedömd kostnadsökning 
700 000 kr 

 

Beslutsunderlag 
AU § 136 
Tjänsteskrivelse 2015-06-26  
Ritningar enligt Rf 2015-04-30, bygglovritningar 
Anbudsutvärdering 2015-06-29 
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Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 
Lärandesektionen 
Ekonomifunktionen  

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 235 

Domar  (KS/2015:69)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

 

Beslutsunderlag  
 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Dom: 2015-07-06 
Mål nr: 1153-15 
Klagande: XXX 
Motpart: Tranemo kommun, Kommunstyrelsen, Omsorgssektionen IFO 
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Dom: 2015-06-09 
Mål nr: 1445-15 
Klagande: XXX 
Motpart: Tranemo kommun, Omsorgssektionen IFO 
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

Status 
Akten 
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§ 236 

Lex Maria  (KS/2015:547)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Ärendet 
Brukaren fick sin astmamedicinering med inhalator, i sängen före och i samband 
med morgontoaletten. 
Astmamedicinen doserades korrekt enligt ordinationskortet för läkemedel, och 
masken spändes på brukaren. 
Vikarien som skulle övervaka medicineringen och hjälpa brukaren på med 
kläderna och resten av morgonrutinen gick och lade sig i brukarens soffa och 
somnade. 
Uppdagades ca 60 min senare av ordinarie personal. Ärendet sänds inte vidare 
till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt SOSFS 2005:28. 
Brukaren har inte lidit någon medicinsk skada. Det har inte heller varit risk för 
medicinsk skada.  
Händelsen bör istället utredas enl. Lex Sara 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-07-28  
Utredning 2015-07-28 

Beslutet skickas till 
Utredaren 

Status  
Avslutad 
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§ 237 

Utredning Lex Maria - Läkemedelshantering på flera enheter 

 IVO dnr. 8.1.1-11845/2015  (KS/2015:239)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen att IVO har avslutat Lex Maria-ärendet 

gällande läkemedelshanteringen i Tranemo kommun. 

Ärendet 
IVO har avslutat Lex Maria-ärendet gällande läkemedelshanteringen i Tranemo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Beslut IVO, 2015-06-11 

Status  
Avslutad 
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§ 238 

Rapport enligt Lex Sarah - R.R  (KS/2015:426)  

Kommunstyrelsens beslut    
• Noterar informationen 

Ärendet 
Skriftlig rapport enligt Lex Sarah inkom 2015-05-26 angående händelse, kvällstid 
2015-05-21. Hyresgäst, på vård- och omsorgsboende, med kognitiv 
funktionsnedsättning och behov av stöd i all omvårdnad har glömts bort på 
toalett och får sitta kvar i ca två timmar. Utredningen visar att en personal hjälpt 
hen till toalett, där hen enligt plan sitter själv en stund. Därefter ska 
överenskommelse skett om att annan personal och en person som går bredvid för 
handledning ska hjälpa hen från toalett, efter att de först fullföljt hjälp hos annan 
vård- och omsorgstagare. Detta glöms bort, vilket personalen kommer på i 
samband med överrapportering till nattpersonal två timmar senare. Hen fick då 
direkt hjälp av personal och adekvat tillsyn. Hen verkar inte lidit men av 
händelsen. Händelsen har diskuterats i personalgruppen och man har kommit 
överens om att använda den begränsade möjlighet till påminnelse som 
nuvarande larmsystem medger samt att områdeschef tagit med önskemål om 
påminnelsefunktion i samband med pågående upphandling av nytt larmsystem. 
 
Utredning visar att den rapporterade händelsen inneburit ett missförhållande. 
Bedöms inte som allvarligt och anmäls därför inte till tillsynsmyndigheten, 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § SoL utan hanteras 
inom verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-22  
Utredning enligt Lex Sarah om brister i utförande av insats, 2015-06-22 

Beslutet skickas till 
Omsorgssektionen 
Utredaren 

Status  
Avslutad 
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§ 239 

Rapport enligt Lex Sarah - E.P  (KS/2015:425)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen. 

Ärendet 
Skriftlig rapport om brister i bemötande som klart avviker från grundläggande 
krav på respekt för boendes värdighet inkom 2015-06-02 angående händelse 
2015-05-17 vilket muntligt rapporterats till områdeschef 2015-05-29. 

Rapporten beskriver, vilket även tidigare rapporterats, missförhållande där 
personal brister i bemötandet av brukare på gruppbostad inom LSS vilket 
medför en kränkning och påverkar menligt på brukarens värdighet och trygghet. 
Under våren har en utredning av problematiken genomförts och är anmäld enligt 
lex Sarah till IVO 2015-04-29, diarienummer KS/2015:210. Något svar har inte 
kommit från IVO. Efter den nu rapporterade händelsen har områdeschef vidtagit 
direkta åtgärder genom samtal med personal och handlingsplan för enskild 
personal. Utredningen visar inte annat än att de sedan tidigare framtagna 
åtgärderna (vilka i nuläget till viss del genomförts, påbörjats och planeras) för att 
undanröja missförhållandet i verksamheten bör vara tillräckliga om de 
genomförs och följs upp av ett aktivt ledarskap och medarbetarskap samt i aktiv 
teamsamverkan. 

Utredning visar att den rapporterade händelsen innebär att ett allvarligt 
missförhållande ännu kvarstår och anmäls därför till tillsynsmyndigheten, 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 24 f § LSS. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-12  
Utredning enligt Lex Sarah om brister i bemötande, 2015-06-12 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen 
Utredaren 

Status  
Pågående 
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§ 240 

Rapport enligt Lex sarah M.G  (KS/2015:341)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Ärendet 
Rapport inkom skriftligt 2015-04-27 avseende händelse 2015-01-28 klockan 14.30. 
Rapporten avsåg händelse på boende för ensamkommande flyktingungdomar 
där en boende kastat kniv som fastnat i väggen i närheten av personal. Dock 
innebär rapportering om missförhållande enligt lex Sarah att verksamheten 
brustit i sitt förhållande till den boende inte som i detta fall att en boende agerat 
felaktigt gentemot personal.  Under samtal med chef framkom dock att det är 
mycket oroligt på boendet, att det uppstår och har uppstått flera händelser där 
de boende visat ett beteende som tyder på att de inte är trygga och mår väl. 
Utredningen avslutades därför inte utan fullföljdes med inriktningen om det 
fanns brister vilka medverkar till de boendes beteende och de inte ges den 
trygghet och stöd till personlig utveckling och integrering som målet med 
boendet är.  
Under utredningen framkommer att det finns en gemensam uppfattning mellan 
personal, god man, socialsekreterare och ledning att verksamheten som den är 
idag inte uppnår målet. Utredningen visar på ett flertal brister vilka tillsammans 
medför att verksamheten inte ger det stöd som förväntas. Därmed krävs även ett 
flertal åtgärder för att trygga att verksamheten uppnår målsättningen. 
Verksamheten har påbörjat arbetet med åtgärder. Ny områdeschef arbetar i 
nuläget med rekrytering, handlingsplaner, kommunikations- och 
samverkansformer samt kompetensförsörjningsplan. 
Utredning visar att den rapporterade händelsen inneburit ett allvarligt 
missförhållande och anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för 
Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § SoL. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-26  
Utredning enligt Lex Sarah om brister i bemötande, 2015-06-26  

Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen 
Utredaren 

Status  
Avslutad 
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§ 241 

Lex Maria - sekretess, ej handlingar  (KS/2015:390)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

 

Ärendet 
Information ges om ett sekretessbelagt Lex-Maria ärende. 

Föredragning och debatt 
Funktionschef Sandra Larewall föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 

Status 
Akten 
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§ 242 

Stiftelser, fonder 2014 Uddebo och Tranemo 
Ungdomsdonation  (KS/2015:566)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner årsredovisning 2014 för Stiftelsen Uddebo och Tranemo 

Ungdomsdonation. 
• Beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Beslutsmotivering 
Årsredovisningen har granskats av revisorerna. De har inget att erinra mot 
varken godkännande eller ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-10  
Årsredovisning 2014 

Beslutsgång 
Crister Persson (C) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av 
ärendet.  

Status  
Kommunfullmäktige 
 

 
 

 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen  
2015-08-31     
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 41 

§ 243 

Stiftelser, fonder 2014 Tranemo sjukhjälps- och 
understödsfond  (KS/2015:564)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner årsredovisning 2014 för Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps och 

understödsfond. 
• Beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Beslutsmotivering 
Årsredovisningen har granskats av revisorerna. De har inget att erinra mot 
varken godkännande eller ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-10  
Årsredovisning 2014 

Beslutsgång 
Crister Persson (C) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av 
ärendet. 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 244 

Stiftelser, fonder 2015. Fritz och Ellen Claessons fond  
(KS/2015:563)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner årsredovisning 2014 för Stiftelsen Fritz och Ellen 

Claessons fond. 
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Beslutsmotivering 
Årsredovisningen har granskats av revisorerna. De har inget att erinra mot 
varken godkännande eller ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-10  
Årsredovisning 2014 

Beslutsgång 
Crister Persson (C) anmäler jäv och och deltar därför inte i handläggningen av 
ärendet. 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 245 

Stiftelser, fonder 2014 Edit Anderssons fond  (KS/2015:454)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner årsredovisning 2014 för Stiftelsen Edit Anderssons fond. 
• Beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Beslutsmotivering 
Årsredovisningen har granskats av revisorerna. De har inget att erinra mot 
varken godkännande eller ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-10  
Årsredovisning 2014 
Skrivelse om fonder 

Beslutsgång 
Crister Persson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 246 

Delgivningar 2015  (KS/2015:12)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsunderlag 
CIRKULÄR 15.23 – Budgetförutsättningar för åren 2015–2018– SKL 
 
SKRIFT -  Demokratitorg 2015– Västra Götalandsregionen 
 
INBJUDAN – Våga satsa på mig – Studieförbundet Vuxenskolan 
 
SKRIFT- Mänskliga rättigheter på hemmaplan. Inspiration för arbetet i 
kommunen – Diskrimineringsombudsmannen DO 
 
SKRIFT- Skolgång för nyanlända elever - SKL 

Status  
Pågående 
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§ 247 

Delgivningar OFU 2015  (KS/2015:180)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsunderlag 
INBJUDAN – förebygg.nu- Centralförbundet för alkohol och 
narkotikaupplysning, m.fl. 

INBJUDAN – Förebyggande arbete med barn och unga – Grästorps kommun 

BUDGETUPPFÖLJNING – Budgetuppföljning efter april år 2015 för 
Boråsregionen – Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

SAMMANTRÄDESTIDER – Sammanträdestider för regionfullmäktige 2016- 
Västra Götalandsregionen  

Status  
Pågående 

 
 

 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen  
2015-08-31     
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 46 

§ 248 

Delgivningar BKU 2015  (KS/2015:181)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen  

Ärendet 
Rapport – En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11 - IFAU 
 
Status 
Pågående 
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§ 249 

Utskottsprotokoll  (KS/2015:285)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll 

 

Ärendet 
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen; 
 
Protokoll allmänna utskottet, 2015-06-03 
Protokoll allmänna utskottet, 2015-06-18 
Protokoll allmänna utskottet, 2015-07-01 
Protokoll allmänna utskottet, 2015-08-13 
Protokoll omsorgs och folkhälsoutskottet, 2015-08-13 
Protokoll Bildnings och kulturutskottet, 2015-08-13 
 

Status 
Pågående 
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§ 250 

Övriga protokoll  (KS/2015:289)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll 

 

Ärendet 
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen; 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-05-19 
Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR) 2015-05-19 
Protokoll Boråsregionen 2015-06-05 
Entreprenörsregionen Föreningsstämma 2015-05-22 

Status 
Pågående 
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§ 251 

Delegeringsbeslut  (KS/2015:79)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under juni och juli i 

enlighet med utskickade handlingar 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 
tjänstemän delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen 
 
De som nu anmäls, förutom sekretessbelagda delegeringsbeslut och de som 
gäller personal, är KS/delegation §§ 217-229, 231-261, 269-276 samt §§ 278-304. 
 

Status 
Pågående 
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