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Forumsalen i Tranemo
13:30 - 17:45
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Crister Persson (C), ordförande
Tony Hansen (S), vice ordförande
Rose Torkelsson (S)
Göran Björk (S)
Bo Haarala (S)
Anders Brolin (S)
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Torbjörn Edgren (C)
Jonas Blank (V)
Ulf Thifors (S)
Marie Kockali (S)
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Ann-Christine Simonsson (C)
§§ 324-336
Stephan Bergman (M)
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Caroline Bergman (MP)
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Per Simonsson (SD)

Viktoria Haraldsson (C)
Hans Andersson (C)
Marianne Hörnqvist (M)
Erene Bertilsson (KD)
Gunilla Blomgren (L)
Louise Bertilsson (MP)
Evy Erlandsson (SD)
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Annika Hedvall, kommunchef
Tina Haglund, processekreterare
Helena Söderberg, folkhälsosamordnare § 324
Pernilla Krombäck, sektionschef § 324-325
Solveig Eldenholm, sektionschef §§ 326, 340-341
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§ 324

Information om undersökningen Hälsa på lika villkor (KS/2015:777)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Varje år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” i
åldrarna 16-84 år. Enkäten rymmer frågor kring fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor,
läkemedelskonsumtion, vårdutnyttjande, tandhälsa, trygghet och sociala relationer samt
arbetsmiljö. Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval av invånare
för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga
ohälsa. 2015 skickades enkäten ut till cirka 95 000 invånare i Västra Götaland, och besvarades
av 55,5 procent vilket innebär en liten ökning jämfört med 2011.
Resultatet för Västra Götaland 2015 redovisas på webbplatsen
www.vgregion.se/folkhalsoenkaten i form av text, diagram och tabeller. Tabellerna
redovisar resultaten på Västra Götalandsnivå, per hälso- och sjukvårdsnämndsområde och
per kommun eller stadsdel. På webbplatsen finns även länkar till den nationella rapporten hos
Folkhälsomyndigheten.
Under dagens sammanträde presenteras resultaten för Tranemo kommun.
Föredragning och debatt
Folkhälsosamordnare Helena Söderberg föredrar ärendet och svarar på frågor.
Diskussion förs.
Status
Avslutad
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§ 325

Information om verksamhetsplanen för näringslivsverksamheten 2016
(KS/2011:196)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Utifrån det styr- och kvalitetsledningssystem som finns och har implementerats i
förvaltningen, finns det idag tydliga strategier gällande näringslivsfrågor i den strategiska
planen 2012-2015 samt i de prioriterade resultatmålen. Under dagens sammanträde
presenteras verksamhetsplanen för 2016 gällande näringslivsverksamheten som är framtagen
utifrån styrdokumenten.
Föredragning och debatt
Sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar ärendet och svarar på frågor.
Diskussion förs.

Status
Avslutad
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§ 326

Information om myndighetsfunktionen (KS/2015:811)
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Noterar informationen
återkoppling görs till kommunstyrelsen under våren 2016.

Ärendet
Information ges om situationen inom myndighetsfunktionen vad gäller bland annat förslag till
omorganisation, svårigheten att rekrytera och behålla socialsekreterare och
biståndshandläggare.
Föredragning och debatt
Sektionschef Solveig Eldenholm informerar i ärendet och svarar på frågor. Diskussion förs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rose Torkelsson (S) föreslår att återkoppling görs till kommunstyrelsen under våren 2016.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torkelssons förslag

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Myndighetsfunktionen

Status
Pågående
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§ 327

Motion om Bredbandsstrategi (KS/2015:444)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen antas.

Sammanfattning av ärendet
Marianne Hörnqvist har lämnat en motion om Bredbandsstrategi. Förvaltningen avser att ta
fram en strategi som behandlar motionärens frågeställningar. Strategin skall vara klar aprilmaj 2016.
Ärendet
Marianne Hörnqvist har 2015-06-09 lämnat en motion angående bredbandsstrategi
Marianne Hörnqvist anser att Tranemo kommun antar en strategi för
bredband/fiberutbyggnad i kommunen. Förvaltningen var i kontakt med Marianne Hörnqvist
2015-10-27 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Hon hade inget ytterligare att
tillägga.
Motionären förslår att kommunen skyndsamt:
 Antar en handlingsplan/strategi/vision avseende bredband till slutanvändare och
infrastruktur för kommunen i ett tioårsperspektiv
 Tydliggör samverkan mellan kommunen, lokalt nät, regionalt nät och privata aktörer
samt förväntade effekter
 Motivera varför ett aktivt förhållningssätt på bredbandsområdet är viktigt för
kommunen
Förvaltningen kommer att ta fram en fiberstrategi som sträcker sig till år 2020 med utblick mot
år 2025. Strategin förväntas vara klar april-maj 2016. Strategin kommer att behandla
motionärens punkter enligt ovan. Fiberstrategin skall beakta det av kommunen fastställda
dokumentet: Kommunens engagemang vid utbyggnad av fiberinfrastruktur (Dnr: KS/2015:84
senaste rev 2015-07-06)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på motion, 2015-10-27
Motion 2015-06-09
Beslutet skickas till
Näringsliv och strategisektionen
Tekniska sektionen
Marianne Hörnqvist

Status
Kommunfullmäktige
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§ 328

Motion om grön flagg (KS/2014:786)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås

Beslutsmotivering
Då lärandesektionen i sin verksamhetsplan har identifierat fyra större utvecklingsområden
 Information och kommunikationsteknik (IKT)
 Matematik-matematiklyftet
 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 Elevhälsan – Utvecklad elevhälsa för högre måluppfyllelse
och det till dessa också för de olika verksamheternas tillkommer områden som prioriterats
fram genom det systematiska kvalitetsarbetet, görs bedömning att utvecklingskraften skall
riktas mot dessa.
Att addera ytterligare ett obligatoriskt utvecklingsområde riskerar att det inte blir kvalitet i
utvecklingsarbetet.
Lärandesektionen ser att det finns många positiva värden i arbetssättet runt Grön flagg, men
valet att arbeta med detta får respektive verksamhet besluta om och därför föreslår
Lärandesektionen att motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Louise Bertilsson (miljöpartiet de gröna) har 2014-11-21 lämnat en motion gällande
obligatorisk grönflaggcertifiering av förskolor och skolor i Tranemo kommun, med tanken att
kommunen på detta sätt skall ”göra kommunen grön och visa på inriktningen om ett hållbart
samhälle både socialt och ekologiskt” samt att detta också är ett sätt att arbeta för ett
förverkligande av kommunens vision – Lev livet på den gröna sidan.
Efter utredning och diskussion inom Lärandesektionen har sektionsledningen kommit till
slutsatsen att det inte stödjer helheten i utvecklingsarbetet inom sektionen, att besluta om ett
obligatorium runt certifiering av skolor och förskolor till Grön flagg, utan att fokus för
utvecklingsarbetet bör ligga på de redan identifierade utvecklingsområdena. Det möter
däremot inga hinder om den enskilda förskolan eller skolan själva beslutar att certifieringen är
ett lämpligt sätt att arbeta för att nå målen och därför föreslår Lärandesektionen att motionen
avslås.
Beslutsunderlag
Motion om grön flagg (KS 2014:786)
Tjänsteskrivelse Svar på Motion om grön flagg 2015-10-08
Lärandesektionens verksamhetsplan 2014-2018
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Föredragning och debatt
Louise Bertilsson (MP) kommenterar förslaget till motionssvar.
I den efterföljande diskussionen deltar Crister Persson (C), Ann-Christine Simonsson (C),
Viktoria Haraldsson (C), Rose Torkelsson (S) och Marianne Hörnqvist (M).
Status
Kommunfullmäktige
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§ 329

Motion om det uppdaterade skolskjutssystemet (KS/2015:604)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Beslutsmotivering
Förvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för arbetet med skolskjuts.
Motionärens frågeställningar kommer att lyftas i det arbetet.
Ärendet
Viktoria Haraldson har den 2015-08-31 lämnat en motion angående det uppdaterade
skolskjutssystemet.
Viktoria Haraldson anser att reglementet för skolskjuts bör omarbetas och att omarbetningen
skall ske i samråd med berörda t.ex. brukarråd, samhällsföreningar eller liknande
grupperingar som kan bedömas ha värdefull kunskap och erfarenheter om skolskjuts och hur
kommuninvånarna reser.
Förvaltningen var i kontakt med Viktoria Haraldson 2015-09-29 för att ge motionären tillfälle
att utveckla sitt förslag. Motionären hade inget ytterligare att tillägga.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för arbetet med skolskjuts.
Handlingsplanen omfattar även uppdraget givet av kommunstyrelsen 2015-06-15 § 196.
Motionärens frågeställningar kommer att lyftas i det arbetet.
Beslutsunderlag
BKU § 103, 2015-11-12
Tjänsteskrivelse 2015-09-29
Motion 2015-08-31
Beslutet skickas till
Viktoria Haraldson
Status
Kommunfullmäktige
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§ 330

Hantering av priser i Tranemo kommuns namn (KS/2013:1069)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

•
•
•

Godkänner instiftande av priset ”Tranemo kommuns medborgarpris” samt dess
riktlinjer efter korrigering så att integrationsstipendiet behålls i sin nuvarande
form.
Motionen om införande av tillgänglighetspris avslås
Motionen om införande av miljöpris avslås
Tidigare beslut om folkhälsopris upphävs, KF 2013-09-09 § 103

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid två tillfällen att återremittera ärendet av hantering av priser i
Tranemo kommuns namn (KS § 263, 2014-10-06, KS § 170 2015-05-25 ). Vid det senaste
återremitteringstillfället motiverades remitteringen med att förvaltningen får fortsatt bereda
ärendet vad gäller att finna ett lämpligare namn än hederspris, att formulera att priset delas ut
efter olika teman varje år samt att se över sammansättningen av nomineringsgruppen.
Förvaltningen föreslår därav att priset döpts till Tranemo kommuns medborgarpris, samt att
kommunfullmäktiges presidium utgör nomineringsgrupp och att priset roterar i enlighet med
bifogade riktlinjer.
Under de senaste månaderna har två motioner inkommit om att instifta ett pris i Tranemo
kommuns namn, dels ett tillgänglighets- och bemötandepris och dels ett miljöpris. I närtid har
Tranemo kommun instiftat både ett folkhälsopris (2013) och ett integrationsstipendium (2007).
Förutom dessa priser så delar fullmäktige årligen ut ett kulturpris samt årets
ledarstipendiater. För att även i fortsättningen ha en hög dignitet på de utmärkelser som utgår
från Tranemo kommun, så föreslår förvaltningen att några av priserna utgår, och att
kommunen istället instiftar en utmärkelse som Tranemo kommuns hederspris. Förvaltningen
var i kontakt med de båda motionärerna 2015-04-10 för att de skulle få ett tillfälle att yttra sig i
ärendet. Motionärerna ställer sig inte bakom förvaltningens förslag utan anser att både
miljöpris respektive tillgänglighetspris fyller var sin viktig funktion och att de därför anser att
de båda motionerna bör antas.
Vid nomineringen av 2015 integrationsstipendium visat sig svårt att få nominerade. Utifrån
detta föreslår förvaltningen att även det priset utgår och införlivas i rotationen.

Beslutsunderlag
AU § 213, 2015-11-05
Tjänsteskrivelse, 2015-09-18
Riktlinjer för Tranemo kommuns medborgarpris, 2015-06-30
Ordförandes sign
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Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 170
Motion Tillgänglighets och Bemötande pris 2014-01-31
Motion miljöpris 2013-10-21
Förslag till beslut under sammanträdet
Crister Persson (C) föreslår ändringen att integrationsstipendiet behålls på samma sätt som
idag. Tony Hansen (S) yrkar bifall till Perssons ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag men med
Perssons ändringsförslag.
Beslutet skickas till
Marianne Hörnqvist
Stephan Bergman
Medborgarservice och Processtöd
Kommunfullmäktiges presidium
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Riktlinjer för Tranemo kommuns medborgarpris
Status
Kommunfullmäktige
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§ 331

Finansiering av regional vuxenutbildning (KS/2015:694)
Kommunstyrelsens beslut
•

Avsätter 25 kronor per kommuninvånare för Tranemo kommun för 2016, vid
eventuell tilldelning av statliga medel ska dessa användas i första hand.

Sammanfattning av ärendet
I Boråsregionen (Sjuhärad) finns sedan år 2012 ett samverkansavtal som reglerar den
samordnade vuxenutbildningen för åtta av medlemskommunerna (Varberg ingår inte i
avtalet). I avtalstexten står att läsa: ”De kommuner som ansluter sig till avtalet ska ĺrligen bidra med
kommunala resurser för avtalsutbildningar. Riktade statsbidrag som erhĺlls för vuxenutbildning kan
komma att avräknas de kommunala medel som avsätts. … I det fall kommunerna genom
utbildningsnämnden i Borĺs svarar för en gemensam statsbidragsansökan för avtalsparterna, utnyttjas
beviljat statsbidrag till det gemensamma utbildningsutbud som upphandlas inom ramen för detta avtal”.
Inom ramen för BRVux (BoråsRegionens Vuxenutbildning) erbjuds sålunda vuxna
kommuninvånare i Boråsregionen ett samlat utbud av yrkesutbildningar. I början av
september 2015 har BRVux redan nyttjat det statsbidrag som beviljats regionen för
innevarande år (7 632 Mkr). Resterande månader under året kommer de gymnasiala
yrkesutbildningarna att finansieras med den budget som utgörs av de 25 kronor som avsatts
per kommuninvånare, enligt de beslut som fattats i respektive kommun. Inför kommande år
krävs nya ställningstaganden från respektive avtalskommun gällande finansiering av denna
skolform under år 2016.
Beslutsunderlag
BKU § 105, 2015-11-12
Tjänsteskrivelse 2015-10-30
Boråsregionens Protokollsutdrag § 68 Rekommendation avseende finansiering av regional
vuxenutbildning, 2015-09-18
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Boråsregionen
Status
Avslutad
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§ 332

Utökad förskola i Länghem (KS/2015:339)
Kommunstyrelsens beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram för en utbyggnad
av Bikupans förskola med ytterligare två avdelningar inklusive utökade
personalutrymmen och att köket byggs om till ett tillagningskök.

•

Förvaltningen får i uppdrag att påbörja planarbete för ytterligare förskola inom
Länghems tätort.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2015 beslutade föräldrakooperativet Tussilago att avveckla sin verksamhet. Detta
innebar en omedelbar brist på barnomsorgsplatser inom barnomsorgen i Länghem som
förvaltningen löste genom att öppna en 5-årsavdelning i fritidshemmets lokaler på
Länghemskolan.
I samband med beslut om detta i kommunstyrelsen 2015-05-25 fick förvaltningen
nedanstående uppdrag:
Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda en långsiktig lösning till förskolan i Länghem med
målsättning att behandlas i budgetarbetet inför 2016.
Förvaltningen har utrett ärendet och belyser i tjänsteskrivelsen behoven och konsekvenserna
av att placera ytterligare avdelningar antingen inom Länghemskolans lokaler eller vid
Bikupans förskola. Det finns också redovisat tankar om den framtida utvecklingen på orten
och hur den påverkas av de infrastruktursatsningar som pågår i regionen.
Efter sammanvägt redovisade perspektiv föreslår förvaltningen att utbyggnaden av
barnomsorgen i Länghem i en första fas genomförs med två avdelningar på planlagd tomt vid
Bikupans förskola.
Förvaltningen föreslås få ett uppdrag att upprätta ett lokalprogram för tillbyggnaden. Det
skall omfatta en detaljerad förteckning över vilka ytor som behövs, vad de skall användas till
och vilka funktions och utrustningskrav som finns, samt en tidplan för projektet inklusive en
kostnadskalkyl för drift- och investeringskostnader.
I samband med att verksamheten utökas bör köket ändras till tillagningskök. Det bör också
undersökas om en gemensam matsal skall anordnas. Därutöver behöver det också förberedas
så att del av omgivande naturmark också kan nyttjas för utevistelse.
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Efter föreslagen utbyggnad av Bikupans förskola är all planlagd yta använd där och därför bör
också ett uppdrag lämnas till förvaltningen att undersöka var ytterligare förskolelokaler kan
anordnas för att möta framtidens behov.
Beslutsunderlag
BKU § 111, 2015-11-12
Tjänsteskrivelse 2015-10-26
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 158
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Tekniska sektionen
Status
Akten

Ordförandes sign
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§ 333

Stiftelsen Franz Brunkes minnesfond - utdelning 2015 (KS/2015:616)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
•

Delar ut 51 000 kronor ur stiftelsen Franz Brunkes minnesfond till projekt på
Länghemskolan och Bikupan i enlighet med kommitténs förslag.
Delar ut 20 000 kronor ur stiftelsen Franz Brunkes minnesfond till Länghems
byalag i enlighet med kommitténs förslag.

Ärendet
I stadgarna för stiftelsen Franz Brunkes fond står att ”Intet av fondens medel får användas för
krigiska, politiska, religiösa eller antireligiösa ändamål och icke heller för skattelindring. I
övrig lämnas kommittén och kommunalfullmäktige fria händer att på ett vidsynt sätt använda
till utdelning disponibla medel.” Där står också att kommitténs förslag bör fastställas av
kommunfullmäktige.
Enligt permutationsbeslut från Kammarkollegiet 2013-07-02 kan stiftelsen Franz Brunkes
minnesfond dela ut avkastning plus kapital för att så småningom kunna upplösa fonden. Idag
finns ca 75 000 kronor i fonden.
Önskemål om bidrag ur fonden till ett sammanlagt belopp om 71 000 kronor har kommit in
från pedagoger på Länghemskolan och Bikupans förskola, elever på Länghemskolan samt från
Länghems byalag.
Beslutsunderlag
BKU § 107, 2015-11-12
Tjänsteskrivelse 2015-09-25
Kommitténs förslag - Stiftelsen Franz Brunkes minnesfond – utdelning 2015, 2015-09-25
Kompletterande ansökan, samt stiftelsens förslag, 2015-11-05

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Magnus Klyver, Länghemskolan
Länghems byalag
Status
Kommunfullmäktige
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§ 334

Kulturstipendium 2015 (KS/2015:746)
Kommunstyrelsens beslut
•

Tranemo kommuns kulturstipendium 2015 tilldelas Juan Ochoa Echevarria.

Beslutsmotivering
Med stort engagemang och med respekt i varje möte lyckas Juan Ochoa Echevarria i såväl
profession som fritid att sprida intresse, nyfikenhet och glädje för kultur med bredd och
kvalité i Tranemo kommun. Med glimten i ögat och förmåga att entusiasmera har han gjort
stort intryck på många och haft betydelse för duktiga musiker som gått vidare ut i världen
Ärendet
Ett arbetsgrupp bestående av kommunalråd Tranemo kommun, sektionschef Lärande,
bibliotekschef/allmänkulturansvarig samt en företrädare för näringslivet bereder ärendet för
beslut.
Arbetsgruppen 2015 består av Crister Person, Thomas Åhman, Fredrike Henriksson och
Kenneth Sankala.
Beslutet kan inte överklagas.
Tranemo kommuns kulturstipendium på 10 000 kr utdelas årligen till enskild person eller
grupp som gjort betydande insatser inom det kulturella området. Stipendiaterna ska vara
verksamma inom kommunen.
Beslutet skickas till
Juan Ochoa
Arbetsgruppens medlemmar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-03
BKU § 109, 2015-11-12
Status
Avslutad
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§ 335

Inspektion av myndighetsutövningen (IFO)
dokumentationsgranskning ensamkommande barn.
DNR: 8.5-18300/2015-4 (KS/2015:691)
Kommunstyrelsen s beslut
•

Noterar informationen gällande kommunens svar till IVO.

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat sju ärenden avseende ensamkommande
barn vid socialtjänsten i Tranemo kommun. IVO har funnit på brister i handläggningen och
ställer krav på att Kommunstyrelsen i Tranemo skall planera och vidta åtgärder med
anledning av beslutet. Kommunstyrelsen bemöter kritiken och redogör för vidtagna och
planerade åtgärder vilka bland annat innefattar utformande av nya rutiner och arbetssätt.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat sju ärenden avseende ensamkommande
barn vid socialtjänsten i Tranemo kommun. IVO ställer krav på att Kommunstyrelsen i
Tranemo senast den 16 november 2015 skall redovisa planerade och vidtagna åtgärder med
anledning av beslutet.
Granskningen från IVO har gällt de första sju ensamkommande barn som anvisades till
Tranemo kommun under 2014. Sedan dess har ett flertal ytterligare ensamkommande barn
anvisats till kommunen. Både handläggare och chefer har bytts ut sedan 2014. Detta har
medfört förändringar i arbetssätt och en ökad vana att handlägga ärenden avseende
ensamkommande barn. Detta medför att vissa delar av kritiken inte speglar det arbetssätt man
idag har inom socialtjänsten avseende ensamkommande.

Brister avseende att dokumentera och brister avseende nämndens motivering av beslut
IVO anser att det i de flesta ärendena inte gick att utläsa när den unge faktiskt kom till
Tranemo kommun efter att Migrationsverket anvisat den unge till kommunen. Man anser
vidare att vissa av nämndens beslut, företrädelsevis de första besluten om bistånd under
utredningstiden, inte var motiverade på erforderligt sätt. Dessa brister är nu avhjälpta genom
att en motivering skrivs till varje inledande beslut om placering under utredningstiden. I
motiveringen framgår tydligt skälen för beslutet och när den unge anlände till kommunen.
IVO anser vidare att Kommunstyrelsens handläggning av själva granskningen ”påvisar” att
man inte håller de ungas akter ordnade på ett erforderligt sätt. IVO drar denna slutsats utifrån
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att det saknades handlingar när ärendena skickades till IVO efter att man begärt dem. IVO
kontaktade då funktionschef som omgående skickade de handlingar som saknades.
Förklaringen är som följer. Handlingarna i de ungas ärenden förvaras dels i en fysisk akt och
dels i verksamhetssystemet Treserva där all den löpande dokumentationen i ärendet sker. De
handlingar IVO begärde skulle alltså dels kopieras från de fysiska akterna och dels skrivas ut
ur verksamhetssystemet. När utskriften från verksamhetssystemet skedde hade en
uppdatering av systemet nyligen skett vilket gjorde att alla handlingar inte kom med. Detta är
mer att härröra till teknik och ”den mänskliga faktorn” snarare än en faktisk oreda avseende
de ungas akter. Vi anser i detta avseende att IVO drar förhastade slutsatser utifrån rudimentär
evidens då man de facto inte gjort granskningen på plats och därför inte kan veta hur
socialtjänsten i Tranemo håller de ungas akter ordnande.
Bristande samtycke från de unga
IVO anmärker på att det i vissa av ärendena inte gick att utläsa om den unge samtyckt till den
beslutade insatsen och att det i ett ärende framgick att den unge varit tvungen att stanna i ett
hem för vård och boende trots att den unge uttryckligen motsatt sig det. I journalen skall
självfallet den unges inställning och samtycke till insatserna dokumenteras tydligt. Självklart
skall också alla beslut om bistånd enligt SoL avse insatser som den unge samtyckt till.
Kommunstyrelsen i Tranemo kommun vill emellertid framhålla att situationen avseende
ensamkommande ungdomar i detta avseende är komplex. Ungdomarnas inställning till
hemmet för vård och boende kan ofta växla med korta intervaller och missnöjet med ett
boende kan vara av olika grad. En flytt från ett boende innebär i praktiken (eftersom
ungdomarna saknar vårdnadshavare i Sverige) att socialtjänsten måste erbjuda ett annat
boende om inte den unge skall stå utan bostad. I de fall där LVU inte är tillämpligt måste det
ske med stöd av SoL och måste således vara ett boende som den unge önskar och samtycker
till. Situationen försvåras av bristen i landet på tillgängliga boendeplatser. Det händer inte
sällan att ungdomar är missnöjda med det boende de befinner sig på, men att något bättre
alternativ, kvalitetsmässigt eller geografiskt, inte står till buds. För att ungdomarna inte skall
stå helt utan bostad och trygghet samt för att inte ytterligare förstärka den rotlöshet som dessa
ungdomar befinner sig i kan ett visst mått av motiveringsarbete och ”tröghet” i
beslutsfattande vara både nödvändigt och önskvärt.

Brister avseende att inte ha upprättade genomförandeplaner för de ungas insatser
IVO fann vid granskningen att det saknades genomförandeplaner i vissa av de granskade
akterna. Genomförandeplaner skall finnas för de insatser som avser hem för vård eller boende
eller i familjehem. Genomförandeplaner upprättas idag regelmässigt för alla placerade barn
och ungdomar. När den unge vistas på HVB sker detta i ett samarbete mellan
socialsekreterare, boendepersonal och den unge själv. Genomförandeplanen förvaras sedan på
boendet där det faktiska utförandet av vården sker. Hädanefter skall dock rutinen vara att
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genomförandeplanen också förvaras i den enskildes fysiska akt så att även socialsekreterare
har tillgång till densamma.
Brister avseende handläggningen som bland annat medför risk för att de unga inte får individanpassade
insatser
IVO anser att det, i de granskade ärendena tagit lång tid från det att Migrationsverket anvisat
ett barn till Tranemo kommun till det att socialsekreterare haft sitt första utredningssamtal
med den unge. Detta är inte fallet längre då varje ensamkommande barn från den dag
anvisningen kommer får en egen socialsekreterare. Utredning enligt BBIC inleds omedelbart
när den unge anländer till kommunen. Socialsekreteraren träffar i ungdomen samma dag som
ungdomen kommer eller allra senast inom en vecka från ankomsten. Informationen som finns
kring ungdomen i inledningsskedet är emellertid mycket knapphändig varför det kan dröja
något och kräva flera samtal och en tid på boendet innan behov utöver de mest uppenbara blir
synliga och kan tillgodoses.
Brister avseende de ungas rättigheter
IVO anser att det inte framgår av dokumentationen att de unga, de ensamkommande
asylsökande barnen informerats om sina rättigheter på ett tillfredställande sätt.
Kommunstyrelsen skall vidta åtgärder för att de unga skall informeras om bland annat sin rätt
att föra sin egen talan, vilket t.ex. avser att ansöka om bistånd och att ges möjlighet att
överklaga eventuella avslagsbeslut av nämnden.
Vidtagna åtgärder
 I syfte att utveckla, prioritera och förbättra arbetet med de ensamkommande barnen
har två särskilda socialsekreterare utsetts för att arbeta med målgruppen. Detta
underlättar även i samarbetet med boenden och andra samarbetspartners.
 Socialsekreterarna har metodhandledning med samordnare en gång per vecka. Där
arbetar man med metodutveckling och får hjälp och stöd i att hantera svåra ärenden
och frågeställningar.
 Socialsekreterare har ärendegenomgång med samordnare var sjätte vecka i syfte att
följa upp processen i varje ärende, få hjälp med hur man kan gå vidare i ärendet och att
ärendet handläggs korrekt.
Planerade åtgärder
 En rutin för handläggning av ensamkommande barn har saknats. En sådan kommer att
utformas snarast och skall vara färdigställd senast vid mars månads utgång 2016. Vid
utformande av rutinen kommer hänsyn att tas till den kritik som framkommit i
granskningen som gjorts.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-11-30
 Informationsmaterial skall tas fram för att i möjligaste mån säkerställa att de
ensamkommande ungdomarna får relevant information om sina rättigheter. Materialet
skall kunna lämnas till den enskilde skriftligen, men också tjäna som underlag för
socialsekreteraren kring vad som skall gås igenom och informeras om i ett ärendes
inledningsskede.
 I takt med att de ensamkommande barnen i kommunen ökar i antal kommer också
antalet socialsekreterare att behöva utökas i syfte att hålla arbetsbelastningen på en
rimlig nivå och kunna upprätthålla en kvalitet i arbetet med de ensamkommande
barnen.
Beslutsunderlag
OFU § 224, 2015-11-12
Tjänsteskrivelse 2015-10-13
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-30.
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Avslutad
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§ 336

Läsårstider 2016/2017 (KS/2015:701)
Kommunstyrelsens beslut
•

fastslår läsårstider för läsåret 2016/2017

Ärendet
Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads
kommunalförbund och har samverkats fackligt i Tranemo kommun.
Beslutsunderlag
BKU § 106, 2015-11-12
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
Bifogade läsårstider 2016/2017 för Tranemo kommun.
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Status
Avslutad
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§ 337

Boråsregionens etableringscenter, Brec (KS/2015:709)
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Säger upp avtalet med BREC så att det upphör vid årsskiftet 2016/2017.
Förvaltningen får i uppdrag att verka för andra samverkansmöjligheter, med målet att
det sker i kommunalförbundets regi.

Ärendet
Boråsregionens etableringscenter (BREC) bildades 1 januari 2013, med Borås stad som
huvudman. De kommuner som ingår är Bollebygds kommun, Borås stad, Marks kommun,
Ulricehamns kommun, Vårgårda kommun och Tranemo kommun. Brec uppdrag är
mottagande och bostadsförsörjning, erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning,
samordning av SFI (svenska för invandrare), samhällsorientering, informera om kommunal
service samt visst socialt stöd.
Under de tre åren som vi har samverkat inom Brec har det ibland uppstått svårigheter att veta
vem som gör vad i flyktingfrågan. Vissa saker ligger kvar på kommunens ansvar och annat
ligger på Brec ansvar. Otydligheten drabbar främst de nyanlända, som inte vet vem de ska
vända sig till.
Förvaltningen anser att det skulle underlätta att få ta ett helhetsgrepp och ett helhetsansvar på
introduktions och integrationsfrågan.
Sammanfattningsvis är förvaltningens åsikt att vinsterna med att kommunen tar över hela det
kommunala flyktingmottagandet är:
 En mer flexibel organisation som bättre kan möta behov, och anpassa sig efter ändrade behov
 Ett bättre grepp om helheten då ansvaret ligger på en och samma aktör
 Bättre resultat för samma kostnad då vi får utrymme att utöka vår egen organisation för
flyktingmottagning
 Flyktingsamordnaren blir tillgänglig i kommunen varje dag och flyktingsamordnaren jobbar
med de frågor som vi anser att en samordnare skall jobba med.
 Oklarheter vad gäller ärendehanteringen skulle minimeras eftersom ansvaret ligger inom
kommunen.
 Tydlighet för våra nyanlända, som inte behöver vända sig till olika instanser
 Vi får en flyktingmottagning som passar vår kommun.
Med de ökade flyktingströmmar, som i allra högsta grad påverkar Tranemo kommun, är
förvaltningen positiv till olika former av utvecklad samverkan i kommunalförbundets regi.
För att vårt mottagande och vårt integrationsarbete ska bli framgångsrikt krävs samverkan
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inom många områden och på flera plan. Förvaltningen anser att sjuhäradskommunerna, i
kommunalförbundets regi, behöver ta ett omtag och anpassa samverkan till nya förhållanden.
För att efter utgången av 2016 inte vara bundna av avtalet med BREC, Boråsregionens
Etableringscenter, måste avtalet sägas upp innan utgången av innevarande år. Förvaltningen
har sedan att under 2016 verka för andra samarbetsformer vad gäller kommunens
flyktingmottagning.
Beslutsunderlag
AU § 225, 2015-11-26
Tjänsteskrivelse 2015-11-29
Underlag Brec 2015-11-29
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet. Diskussion förs.
Beslutet skickas till
Boråsregionens etableringscenter
Annika Hedvall
Ann-Christin Nilsson
Status
Akten
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§ 338

Kommunal borgen till fiberföreningar (KS/2015:767)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
•

Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, efter prövning bevilja kommunal
borgen till fiberföreningar i Tranemo kommun under nedanstående förutsättningar.
Förvaltningen får i uppdrag att revidera kommunstyrelsens reglemente enlighet med
förslaget nedan.

Kommunstyrelsens beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att revidera kommunstyrelsens delegeringsordning, i
enlighet med förslaget nedan, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
ge kommunstyrelsen den föreslagna rätten att bevilja kommunal borgen.

Ärendet
Kommunen har fått förfrågan om att bevilja kommunal borgen för fiberföreningars lån
avseende bidrag från bidragsgivande myndighet. I avvaktan på att fiberföreningar ska få
beslutade bidrag utbetalda är det vanligt att föreningarna tar upp lån i bank för att kunna
komma igång med arbetet.
Följande förutsättningar ska gälla för beviljande av bidrag:
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga:
 För föreningen gällande registreringsbevis och stadgar
 Kopia på beslut om bidrag från bidragsgivande myndighet
 Ekonomisk kalkyl över fiberinvesteringen
Borgen beviljas till ett belopp motsvarande det beviljade bidraget. Vid prövningen ska
säkerställas att bidraget, under förutsättning att utbyggnaden genomförs enligt ansökan, är
garanterad. Den ekonomiska kalkylen ska granskas och godkännas av kommunstyrelsens
allmänna utskott. Beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter
det att beviljat bidrag betalats ut från bidragsgivande myndighet.
Borgensavgift ska ej tas ut.
Fiberföreningen som beviljas kommunal borgen ska hålla investeringsobjektet försäkrat under
hela den tid borgen ska gälla.
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn anges under vilka förutsättningar
kommunal borgen kan ges. Enligt denna kan borgen lämnas för lån till investeringar i
byggnader, anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier mm.
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Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning
Kommunstyrelsens reglemente bör kompletteras med följande under 7 § om delegering från
kommunfullmäktige:
”Bevilja kommunal borgen till fiberföreningar i kommunen med iakttagande av
kommunfullmäktiges angivna förutsättningar”.
Kommunstyrelsens delegationsordning bör kompletteras med punkt 1.3.7 där allmänna
utskottet ges delegation att bevilja kommunal borgen till fiberförening i kommunen med
iakttagande av kommunfullmäktiges angivna förutsättningar. Delegationen ges under
förutsättningen att kommunstyrelsens reglemente kompletteras enligt förslaget.

Beslutsunderlag
AU § 223, 2015-11-26
Tjänsteskrivelse 2015-11-13

Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen
Näringslivs- och strategisektionen
Tekniska sektionen

Status
Kommunfullmäktige
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§ 339

Information från förvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Kommunchef Annika Hedvall informerar om aktualiteter inom förvaltningen.
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§ 340

Rapport enligt Lex Sarah H.Tj (KS/2015:613)
Kommunstyrelsens beslut
•
•
•

Noterar informationen.
Remitterar ärendet åter till sektionen för åtgärds- och kostnadsförslag.
Återrapportering görs till kommunstyrelsen under våren 2016.

Ärendet
Rapport enligt 14 kap 3§ SoL, Lex Sara, där omvårdnadspersonal inom hemtjänsten i Tranemo
hemtjänstområde påpekar att arbetssituationen kan leda till risker för brukarna i området.
Rapporten innehåller möjliga risker, men inga konkreta risker eller händelser.
Rapport enligt Lex Sara 14 kap 7§ SoL sänds inte till Inspektionen för Vård och omsorg.
Beslutsunderlag
OFU § 223, 2015-11-12
Tjänsteskrivelse Risker för avvikelser inom hemtjänsten Tranemo 2015-10-14
Utredning Risker för avvikelser inom hemtjänsten 2015-10-14
Föredragning och debatt
Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen, MAS Yvonne Skogh Andersson
Status
Akten
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§ 341

Rapport enligt Lex Sarah (KS/2015:434)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Rullstolsbunden brukare med behov av hjälp till och från toalett, larmar. Brukaren är i behov
av lyfthjälpmedel och dubbelbemanning för förflyttning, och använder mobil toalettstol.
Överflyttningen utfördes av två sommarvikarier.
Eftersom personalen hade ett fullt schema för kvällen kunde brukaren inte bli färdig på
toaletten. Fick istället ett inkontinenshjälpmedel och sattes tillbaka i rullstolen.
Avvikelsen är inte dokumenterad av personalen i Treserva. Registrering av avvikelse gjord av
MAS i samband med utredning.
Utredning visar att den rapporterade händelsen inneburit en allvarlig kränkning och anmäls
därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 §
SoL.
Beslutsunderlag
OFU § 222, 2015-11-12
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
Utredning av brister i utförande av insats och brister i respekt och värdighet 2015-10-08
Föredragning och debatt
Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
MAS, Yvonne Skogh Andersson
Status
Pågående
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§ 342

Anmälan av delegeringsbeslut till KS under 2015 (KS/2015:79)
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under oktober 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 §§ 387 - 392.
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-11-30
§ 343

Nämndprotokoll (KS/2015:286)
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll samverkansnämnd arbetsmarknad, 2015-05-26
Protokoll samverkansnämnd arbetsmarknad, 2015-09-02
Protokoll samverkansnämnd arbetsmarknad, 2015-10-28
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-11-30
§ 344

Utskottsprotokoll 2015 (KS/2015:285)
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll allmänna utskottet, 2015-11-05
Protokoll allmänna utskottet, 2015-11-12
Protokoll omsorgs och folkhälsoutskottet, 2015-11-12
Protokoll Bildnings och kulturutskottet, 2015-11-12
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-11-30
§ 345

Delgivningar KS 2015 (KS/2014:423)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
MEDDELANDE – Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män,
pojkar och maskulinfrågor – SKL
DOM – Överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 gällande enskild
avloppsanläggning Grälebo1:29 – Förvaltningsrätten i Jönköping
Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-11-30
§ 346

Delgivningar OFU 2015 (KS/2015:180)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Beslutsunderlag
INBJUDAN – Presentation av: En förbättrad bostadssituation för äldre - GR
Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-11-30
§ 347

Organisationsplan och handlingsplan för Integrationsarbetet i Tranemo
kommun (KS/2015:808)
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en organisationsplan och handlingsplan
gällande all integration för Tranemo kommun.
Redovisning för KS i mars 2016.

Förslag till beslut under sammanträdet
Tony Hansen (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en organisationsplan och
handlingsplan gällande all integration och att redovisning sker för KS i mars 2016.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hansens förslag
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-11-30
§ 348

Integrationssamordnare (KS/2015:809)
Kommunstyrelsens beslut
• Förvaltningen får i uppdrag att tillsätta en integrationssamordnare för Tranemo
kommun.
• Redovisning för KS i mars 2016.
Förslag till beslut under sammanträdet
Tony Hansen (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att snarast tillsätta en
integrationssamordnare för Tranemo kommun samt att redovisning sker för KS i mars 2016.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hansens förslag
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-11-30
§ 349

Översyn av borgensavgift och avkastningskrav för Tranemobostäder
AB (KS/2015:810)
Kommunstyrelsens beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att se över borgensavgift och avkastningskrav för
Tranemobostäder.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Andersson (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över borgensavgift och
avkastningskrav för Tranemobostäder AB vad gäller nybyggnation.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anderssons förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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