SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-02-22
Plats
Tid

Forumsalen i Tranemo
13:00 - 16:40

Närvarande

Beslutande
Crister Persson (C)
Tony Hansen (S)
Rose Torkelsson (S)
Göran Björk (S)
Bo Haarala (S)
Anders Brolin (S) §§ 25-42
Marie Kockali (S) §§ 43-48
Viktoria Haraldsson (C) §§ 25-42
Torbjörn Edgren (C) §§ 43-48
Hans Andersson (C)
Marianne Hörnqvist (M)
Erene Bertilsson (KD)
Gunilla Blomgren (FP)
Caroline Bergman (MP)
Evy Erlandsson (SD)

Övriga närvarande

Tina Haglund, processekreterare
Annika Hedvall, kommunchef
Pernilla Kronbäck, sektionschef §§ 25, 29
Maud Waltersson, konsult Optiplan § 25
Jonas Wallin, konsult Optiplan § 25
Sven Gardell, kommunpolis § 26
Karl-Johan Ohlin, sektionschef §§ 27, 30
Patrik Andersson, områdeschef § 27
Per Thilly, enhetschef § 27
Markus Nyström, samhällsplanerare § 29
Daniel Fyhr, säkerhetssamordnare § 30
Chresten Nielsen, personalutvecklare § 31
Sofie Johansson, personalutvecklare § 31

Paragrafer

§ 25 - § 48

Utses att justera

Bo Haarala (S)

Icke tjänstgörande ersättare
Torbjörn Edgren (C) §§ 25-42
Jonas Blank (V)
Madde Lind (S)
Marie Kockali (S) §§ 25- 42
Ann-Christine Simonsson (C)
Stephan Bergman (M)
Birgitta Forslund (KD)
Lars Vesterlund (M)
Per Simonsson (SD)

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………..
Tina Haglund

Ordförande

…………………………………………………………..
Crister Persson (C)

Justerare

…………………………………………………………..
Bo Haarala (S)
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ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Anslaget under tiden

2016-02-26 – 2016-03-19

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Tranemo

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
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§ 25

Information om ruttoptimering gällande skolskjuts
(KS/2013:1182)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Under dagens sammanträde presenteras arbetet med den ruttoptimering som
pågår vad gäller skolskjutsar. Det nya planeringskriteriet ligger på 50 minuter
från dörr till dörr, istället för som nu 60 minuter.
Föredragning och debatt
Konsulterna Maud Waltersson och Jonas Wallin från Optiplan samt sektionschef
Pernilla Kronbäck föredrar ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Näringslivs- och strategisektionen
Status
Pågående
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§ 26

Information om kommunpolis
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Information ges under dagens sammanträde om den nyinrättade befattningen
kommunpolis. Kommunpolisen kan ses som polismyndighetens kontaktperson
gentemot kommunen.
Föredragning och debatt
Kommunpolis Sven Gardell föredrar ärendet och svarar på frågor.
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§ 27

Återkoppling gällande simhallens förändringsarbete
(KS/2014:675)
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Noterar informationen
Sim- och idrottshallens verksamhetsplan tas upp på
kommunstyrelsens sammanträde i april eller i maj.

Ärendet
Information ges under dagens sammanträde om simhallens fortsatta
förändringsarbete.
Föredragning och debatt
Områdeschef Partik Andersson och enhetschef Per Thilly föredrar ärendet och
svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Status
Pågående
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§ 28
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§ 29

Information om gratis kollektivtrafik från 65 år
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Information ges om gratis kollektivtrafikresor inom kommunen för de som fyllt
65 år.
Föredragning och debatt
Samhällsplanerare Markus Nyström och sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar
ärendet och svarar på frågor.
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§ 30

Styrdokument för krisberedskap (KS/2015:501)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
•

Antar Handlingsplan för Krisberedskap 2015-2018, inkl Övnings och
Utbildningsplan 2015-2018
Antar Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära
händelser 2015-2018

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommuns handlingsplan för krisberedskap har utgått från lag
(2006:544) om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Det finns en Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap som tecknats mellan MSB och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) där mål preciseras och ersättning för kommunernas
uppgifter enligt LEH. MSB har som ett led i detta tagit fram en
processbeskrivning ”Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas
krisberedskap” för uppföljning där följande saker ska ingå:
”En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att
öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, en
beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i
överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas, här ingår att särskilt
redovisa hur samverkansersättningen ska användas, en övnings- och
utbildningsplan för mandatperioden samt en plan för hur kommunen ska
hantera extraordinära händelser som beskriver: hur kommunen ska organisera
sig under en extraordinär händelse, hur kommunens organisation för krisledning
leder, samordnar, samverkar samt säkerställer samband för att hantera en
extraordinär händelse samt, vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för
ledning och samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse. ”
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2016-01-14, § 9
Tjänsteskrivelse 2015-12-15
Handlingsplan för Krisberedskap 2015-2018
Åtgärdsplan 2015-2018 (sekretess enligt 18 kap 13 § risk- och sårbarhetsanalyser)
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 2015-2018
KF § 137 Protokollsutdrag, 2015-10-26
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Föredragning och debatt
Säkerhetssamordnare Daniel Fyhr och sektionschef Karl-Johan Ohlin föredrar
ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Status
Kommunfullmäktige
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§ 31

Arbetsmiljöpolicy (KS/2015:834)
Kommunstyrelsens beslut
•

Antar förslag till arbetsmiljöpolicy.

•

Uppföljning av arbetsmiljöpolicyn sker efter två år.

Ärendet
Tranemo kommun saknar idag arbetsmiljöpolicy.
Personalfunktionen har under hösten 2015 tillsammans med ledningsgruppen
och de fackliga huvudorganisationerna arbetat fram förslag på arbetsmiljöpolicy.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-12-07
Arbetsmiljöpolicy
Föredragning och debatt
Personalutvecklarna Chresten Nielsen och Sofie Johansson föredrar ärendet och
svarar på frågor.
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Arbetsmiljöpolicy
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Omsorgssektionen
Lärande sektionen
Tekniska sektionen
Näringsliv och strategisektionen
LO
SACO
TCO
Personalfunktionen Svenljunga
Status
Akten
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§ 32

Medborgarförslag om att införa en policy om skolskogar
(KS/2014:813)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
•
•

Medborgarförslaget antas om att jobba för att införa fler skolskogar.
Medborgarförslaget följs upp vid Bildnings- och kulturutskottets
sammanträde i januari 2017.
Medborgarförslaget avslås om att införa en policy om skolskogar.

Beslutsmotivering
Idag finns avtal om skolskog på ett par ställen i kommunen. Samtliga rektorer
och förskolechefer har fått svara på frågor om hur vistelsen i skogen fungerar
idag och om ytterligare behov finnes. Det framkommer tydligt att
verksamheterna tycker att det pedagogiska arbetet i skogen idag fungerar
tillfredsställande. Förvaltningen ser dock att det är viktigt att säkra tillgången på
bra skolskogar. Kalhyggen, misskötsel och exploatering kan vara hot mot
närliggande skolskogar.
Ärendet
Daniel Thorell har 2014-12-01 lämnat ett Medborgarförslag om att införa en
policy om skolskogar. Förslagsställaren:
Att erbjuda skolor/förskolor skolgång ligger i linje med Tranemo kommuns vision, ”en
naturskön kommun”, samtidigt som skolan kan ta del av det skogsbruket som är en viktig
näring i kommunen. En policy om skolskogar stämmer väl med kommunens
framåtsyftande plan ”Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 20122015”, och de delar som gäller ”Ge skolan rätt förutsättningar” och ”Verka för bättre
resultat i skolan”.
Förvaltningen var i kontakt med Daniel Thorell 2016-01-04 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Daniel har som privatperson
tagit detta initiativ men jobbar till vardags på Skogsstyrelsen och är mycket
kunnig inom området. Han vill påpeka att även om det fungerar bra idag bör
kommunen tänka långsiktigt när väl efterfrågan kommer kan det vara för sent.
Som inflyttad i Tranemo kommun ser Daniel att det finns mycket goda
förutsättningar och bör kommunen ta tillvara på och profilera sig med tillgången
till natur även för barn inom förskola och skola. En skolskog med en viss
avverkning, skötsel och användande kan utveckla skogen och även erbjuda mer
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möjligheter än vad allemansrätten ger. Daniel berättar vidare att Skogsstyrelsen
kan erbjuda lärare kompetensutveckling inför starten av en ny skolskog.
Förvaltningen ser inget behov av att införa en policy om skolskogar men ser
däremot positivt på att försöka stimulera och utöka antalet skolskogar. Detta för
att säkra tillgången i framtiden för bra pedagogisk verksamhet i skog och natur.
Från Skogstyrelsens hemsida: Skogen i skolan (SiS) är ett nationellt
samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten
bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Den pedagogiska idén bygger på att koppla
samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskaper om
skog.
Skogen i skolan erbjuder läromedel, övningar och har färdiga avtalsmallar etc.
för skolskogar. En skolskog innebär att ett avtal då skrivs mellan skolan och
markägaren om att ett visst område då avsätts för skolans verksamhet och
anpassas/sköts därefter. Detta skulle kanske även kunna vara en möjlighet för
arbetsmarknadsenheten att ge arbetslag möjlighet att utföra enklare skogsarbeten
såsom gallring och även att kanske upprätta någon typ av lägerplats etc.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet § 3, 2016-01-21
Tjänsteskrivelse, 2015-12-04
Medborgarförslag, 2014-12-01
Status
Kommunfullmäktige
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§ 33

Medborgarförslag om att elever ska få behålla
hemkunskapsboken efter 9:e klass (KS/2015:441)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
•

Medborgarförslaget antas.
Finansiering av inköp av nya böcker varje läsår finansieras i befintligt
budgetanslag.

Ärendet
Isabelle Hansen har 2015-06-07 lämnat ett medborgarförslag om att elever ska få
behålla hemkunskapsboken efter 9:e klass. Förslagsställaren anser att boken
skulle kunna vara till god hjälp den dag då man flyttar hemifrån, från
medborgarförslaget: I denna bok finns det inte bara recept, utan även också sådant som
är viktigt för oss unga vuxna att veta, så att vi ska kunna klara av att stå på egna ben.
Det finns allt ifrån hur man gör upp en budget, till hur man ska tvätta rätt. - Denna bok
är den perfekta hjälpen.
Förvaltningen var i kontakt med Isabelle 2016-01-04 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen instämmer i Isabelles synpunkter och antar därav förslaget.
Finansiering av inköp av nya böcker varje läsår ser förvaltningen kan rymmas i
befintliga budgetanslag. Utdelning av boken kommer att starta from innevarande
läsårs utgång.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet § 2, 2016-01-21
Tjänsteskrivelse, 2015-12-04
Medborgarförslag, 2015-06-07
Status
Kommunfullmäktige
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§ 34

Medborgarförslag om öppethållande under storhelger på
Nattis i Grimsås (KS/2015:687)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Emma Andersson har 2015-09-29 lämnat ett Medborgarförslag om öppethållande
under storhelger på Nattis i Grimsås. Förslagsställaren:
Jag skulle vilja att ni funderar på huruvida förskolan som är öppen på obekväma tider
(Nattis i Grimsås) även ska vara öppet på storhelger. Om man arbetar inom kommunal
verksamhet så finns det ingen möjlighet att vara ledig alla storhelger!
Förvaltningen var i kontakt med Emma Andersson 2016-01-05 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Emma har själv flyttat från en
kommun som erbjuder Nattis året runt och är beroende av Nattis för att kunna
arbeta inom vården som hon gör. Emma ser det som mycket positivt att Tranemo
i alla fall har Nattis men ser gärna att diskussionen om storhelger lyfts till
politiken.
Att även erbjuda Nattis på storhelger finner inte förvaltningen som rimligt då det
skulle bli en allt för kostnadskrävande verksamhet med hänsyn till det pressade
ekonomiska läget. Nattis idag har ca 9 barn sammanlagt i verksamheten.
Behoven och spridningen är så pass stort så att det aldrig är fler än 3-4 barn i
verksamheten samtidigt. Efterfrågan vid storhelger bedömer förvaltningen skulle
vara lägre än andra tider. Förvaltningen har varit i kontakt med Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och de har ingen nationell statistik på
öppethållande. De ger heller inga riklinjer i frågan om öppethållande på
storhelger. Kommunen är inte skyldig att anordna Nattis. Av landets 290
kommuner erbjuder idag 194 kommuner Nattis enligt SKL.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet § 4, 2016-01-21
Tjänsteskrivelsen, 2016-01-05
Medborgarförslag, 2015-09-29
Status
Kommunfullmäktige
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§ 35

Medborgarförslag om enklare lösning av hanteringen av nya
schema för barnomsorgen. (KS/2015:405)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet
Esbjörn Larsson har 2015-05-20 lämnat ett medborgarförslag om enklare lösning
av hantering av nya scheman för barnomsorgen. I dagsläget behöver familjen
skriva nytt schema ungefär var 6:e vecka för både förskola och fritids.
Förslagsställaren anser att dagens manuella system för att fylla i personuppgifter
på föräldrar, barn, förskoletider och fritidstider kan lösas på ett mer effektivt sätt.
Förvaltningen var i kontakt med Esbjörn Larsson 2016-01-04 för att ge
återkoppling på det arbete som sker. Förslagsställaren var nöjd med
förvaltningens arbete och hade inga synpunkter.
Förvaltningens effektiviseringsarbete pågår och till våren blir det möjligt att på
kommunens hemsida ändra förskole- och fritidstider, ansöka om plats i förskola
och fritidshem, säga upp plats, anmäla inkomstuppgift, se platserbjudanden och
tacka ja eller nej till platserbjudanden. För att ytterligare förbättra och förenkla
arbetar förvaltningen även med att uppdatera hemsidan till att bli responsiv,
vilket innebär att hemsidan kommer att fungera lika bra i mobilen eller läsplattan
som på en dator. Följ utvecklingen på www.tranemo.se , där kommer all
information om e-tjänster att finnas.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet § 5, 2016-01-21
Tjänsteskrivelse, 2015-12-10
Medborgarförslag, 2015-05-20
Status
Kommunfullmäktige
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§ 36

Medborgarförslag att införa 6-timmarsdag i Tranemo
kommun (KS/2015:480)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås

Ärendet
Kristina Eriksson har 2015-06-23 lämnat ett medborgarförslag angående
att införa 6-timmarsdag i Tranemo kommun. Förslagsställaren anser att det
skulle innebära att fler som är utanför arbetsmarknaden kommer in och
livskvalitén för de som arbetar skulle främjas. Förslagsställaren anser också att
det skulle blir mer attraktivt att arbeta, leva och bo i Tranemo.
Förvaltningen var i kontakt med Kristina Eriksson 2016-01-08 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Tranemo kommun har idag flera olika alternativa arbetstidsmodeller, exempelvis
möjligheten att önska sysselsättningsgrad inom omsorgssektionen, flextid för
administrativ personal, årsarbetstid inom lärandesektionen o s v. De olika
arbetstidsmodellerna är till för att möta verksamhetens behov och att våra
medarbetare kan påverka sin arbetstidsförläggning. Inom omsorgssektionen
pågår ett arbete med översyn av deras arbetstidsmodell. I budget för 2016 är
avsatt 600 tkr gällande ett förslag att minska arbetstiden till 7 tim per dag för en
grupp socialsekreterare.
För att arbetslivet och livet ska bli hållbart måste vi tänka nytt och ifrågasätta
normerna kring arbetstid. Förvaltningen gör bedömningen att det är väsentligt
att ha flera olika arbetstidsmodeller för att matcha de olika behoven som finns i
våra verksamheter och hos den enskilde istället för att införa sex timmars
arbetsdag på samtliga arbetsplatser i kommunen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet § 20, 2016-02-04
2016-01-08 Tjänsteskrivelse
Medborgarförslaget
Beslutet skickas till
Kristina Eriksson
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Servicesektionen
Status
Kommunfullmäktige
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§ 37

Medborgarförslag angående att bygga en mötesplats i
Tranemo centralort, med biblioteket som kärnan
(KS/2015:203)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet
Urban Björn har 2015-03-05 lämnat ett medborgarförslag angående att bygga en
mötesplats i Tranemo centralort, med biblioteket som kärna. Förslagsställaren
skriver bland annat ”det ska vara en plats för alla i kommunen att mötas på och
den ska ligga centralt i samhället, på Tranemos bästa tomt. På den gamla
Samhalltomten, med sjöläge, bygger vi ett bibliotek med stora
utvecklingsmöjligheter. Ett hus för kultur, föreningsliv och en plats där
människor möts över generationsgränser och en plats där nya medborgare
kommer i kontakt med gamla. Där besökare till kommunen får bra information
och inspiration”.
Förvaltningen har varit i kontakt med Urban Björn löpande under året då arbetet
tillsammans med intresseföreningen Centralen pågått. 2016-01-04 kontaktades
Urban för att få tillfälla att utveckla något kring medborgarförslaget och det svar
förvaltningen tänker lämna som förslag till beslut.
Sedan en tid tillbaka pågår samtal mellan förvaltningen och intressegruppen som
förespråkar att biblioteket placeras vid sjön, på den så kallade bibliotekstomten i
området Tranemo Park. Byggnadsförslag, verksamhetsutformning, finansiering,
ägandeformer mm har diskuterats.
Arbetet med att se vad som kan åstadkommas gemensamt pågår fortfarande.
Förvaltningen anser, med hänvisning till ovanstående, att medborgarförslaget
ska anses besvarat.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet § 12, 2016-01-21
Tjänsteskrivelse 2015-12-10
Medborgarförslag 2015-03-05
Skrivelse från Tranemo hem och samhälle, 2015-04-29
Status
Kommunfullmäktige
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§ 38

Medborgarförlag om naturskön mötesplats för alla efter
rivningen av samhallsbyggnaden (KS/2014:392)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås

Ärendet
Daniel Fyhr har, 2014-10-13, lämnat ett medborgarförslag om naturskön
mötesplats för alla efter rivningen av samhallsbyggnaden. Förslagsställaren
skriver ”När samhallsbyggnaden har rivits önskar jag en naturskön mötesplats
mitt i centrum, vid sjön för alla medborgare. Där kan finnas utöver dagens
utegym – en utmanande lekplats för alla åldrar (likt Ulricehamns koncept) –
Bänkar och bord – grillplatser – minigolfbana, etc”.
Förvaltningen var i kontakt med Daniel Fyhr 2015-12-14 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Detaljplanen för Tranemo Park antogs av kommunfullmäktige 2012-10-12, § 162.
Där samhallsbyggnaden har stått medger detaljplanen tre tomter för
bostadsändamål med viss centrumverksamhet i bottenvåningarna. Tilldelning av
tomterna har dessutom gjorts. I övriga delar av Tranemo Park medges bibliotek
och park närmast sjön. I detaljplanen är mark alltså avsatt för bostadsändamål
och kommunens avsikt är att bygga bostäder i området.
Förvaltningens förslag är därför att medborgarförslaget avslås men förvaltningen
kommer att ta med idén om grillplatser, lekplats, bänkar och bord för att se vad
av detta som kan inrymmas i parkområdet närmast sjön.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet § 11, 2016-01-14
Tjänsteskrivelse 2015-12-15
Medborgarförslag 2014-10-13
Status
Kommunfullmäktige
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§ 39

Motion om giftfri miljö i förskola och skola (KS/2014:304)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•
•
•

Motionen antas i de delar som rör förskolan.
Motionen avslås i de delar som rör skolan.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
införande av en giftfri miljö i förskolan.

Beslutsmotivering
Motionärerna har riktat sin motion gentemot både förskola och skola.
Förvaltningen ser dock att nationellt har myndigheter och organisationer riktat in
sig på förskolor. Därmed finns mycket stöd och hjälp att få för oss vid ett
införande. Dessutom är risken för miljögifter mycket större för den målgruppen.
Sammanfattning av ärendet
Ser vi på nationell nivå och vad regeringen tagit för initiativ i frågan så har
regeringen genom miljödepartementet givit konkurrensverket följande uppdrag:
Uppdrag om upphandlingskriterier för en giftfri förskola
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Konkurrensverket att ta fram upphandlingskriterier
samt utveckla ett helhetsstöd för en giftfri förskola.
Förvaltningen ser att Naturskyddsföreningen och Upphandlingsmyndigheten
kan ge ett gott stöd både gällande inköp, inventering och utbildning med ett brett
utbud av informationsmaterial, guider och instruktioner. Det finns även
utbildningsinsatser att ta del av för personalen inom förskolan men även för
inköpare etc. Förvaltningen ser därför att vi bör göra samma prioritering som
riksdagen och lägga resurserna på ett genomförande i förskolan där det reella
behovet finns.
Förvaltningens förslag är då att ta fram en handlingsplan för införande av en
giftfri miljö i förskolan. Denna skulle då tas fram under våren 2016 och arbetet i
verksamheten med implementering skulle då ske med start under nästa läsår
16/17.
Handlingsplanen beskriver roller och ansvar. Utbildningsinsatser för berörda.
Tidsplan och resursbehov. En checklista tas fram för inventeringar på förskolor.
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Rutiner för löpande tillsyn. Översyn av inhandlingsregler för personal.
Genomgång av krav vid upphandling av förskolematerial och byggnadsmaterial
vid nybyggnation och större renoveringar av förskolor.

Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet § 6, 2016-01-21
Tjänsteskrivelse, 2015-12-02
Motion, 2014-04-07
Status
Kommunfullmäktige
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§ 40

Motion om utökad organiserad SFI- verksamhet (KS/2015:97)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås

Beslutsmotivering
Det finns idag en nationell lagstiftning på området som vi följer.
Vuxenutbildningen tillsammans med svenska för invandrare(SFI) är under
omarbetning och förändrad lagstiftning träder i kraft nästa år som kommer att
ställa högre krav på kommunerna. Förvaltningen ser därför inte det som
behövligt att gå in med egna åtgärder då ny skärpt lagstiftning träder i kraft.

Sammanfattning av ärendet
Motionärerna har inkommit med förslag om att fler ska läsa SFI och att det ska
ställas högre krav på genomförande och närvaro. Från och med 1 januari 2016
kommer ny lagstiftning att träda i kraft som ställer högre krav på
vuxenutbildning inklusive SFI. Förvaltningen ser inga behov av att göra
förändringar och den nya lagstiftningen kommer ställa högre krav både på
utförare och studerande. Förvaltningen ser även att Tranemo kommun har svårt
att göra mer än lagen kräver och att det finns organisatoriska mellanrum på
statlig nivå som behöver utvecklas som inte Tranemo löser enkom.

Beslutsunderlag

Bildnings- och kulturutskottet § 7, 2016-01-21
Tjänsteskrivelse, 2015-10-30
Motion 2015-02-03
Status
Kommunfullmältige
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§ 41

Remiss om ändrade sträckningar av väg 1589 och 1595 samt
indragning av vägnummer 1595.01 (KS/2015:847)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region Väst har för avsikt att besluta att ersätta del av väg 1595 med
vägnummer 1589 samt dra in vägnummer 1595.01 och ersätta med vägnummer
1589. Förvaltningen har inga synpunkter på remissen. Tranemo kommun har
varit delaktiga i arbetet och åtgärderna ligger i linje med kommunens
viljeinriktning. Yttrandet skall vara Trafikverket tillhanda senast den 15 januari
2016
Ärendet
Väg 1589, mellan väg 1595 och väg 156, har under 2015 genomgått
bärighetsförbättrande åtgärder samt även blivit belagd. I samband med detta har
vägen ändrat sträckning i anslutning till väg 1595 i söder samt i anslutning till
väg 156 i norr. I norr kommer vägen att gå öster om Mörksjön i Ljungarp istället
för väster som den gör idag. Befintlig väg kommer att övergå till enskilt
huvudmannaskap. I den södra delen ska vägen följa nuvarande väg 1595.01
sträckning mellan Kättsjö och väg 1595 istället för den nuvarande sträckningen.
Den nuvarande sträckningen förbi Fiås kommer istället att övergå till enskilt
huvudmannaskap. Vid den nuvarande korsningen mellan väg 1595 och väg
1595.01 kommer väg 1589 att följa nuvarande väg 1595 sträckning västerut.
Tranemo kommun har inga synpunkter på remissen. Förvaltningen har varit
delaktiga i processen och förslagna åtgärder ligger i linje med kommunens
viljeinriktning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet § 8, 2016-01-14
Tjänsteskrivelse 2015-12-21
Remiss om ändrade sträckningar av väg 1589 och 1595 samt indragning av
vägnummer 1595.01
Beslutet skickas till
Näringslivs- och strategisektionen
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Avslutad

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-02-22
§ 42

Information från förvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Information ges under dagens sammanträde om aktuella frågor inom
förvaltningen.
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall i ärendet och informerar i ärendet och svarar på
frågor.
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§ 43

Ej verkställda beslut 2015 (KS/2015:334)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Noterar att rapporter om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har
lämnats för år 2015.

Beslutsmotivering
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för
vård och omsorg och kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut
som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige
ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut enligt LSS och SoL
Sammanfattning av ärendet
Omsorgssektionen har, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och
individrapport över ej verkställda beslut under 2015 till Inspektionen för vård
och omsorg.
Enligt rapporten finns det under första kvartalet sex beslut inom äldreomsorg,
inga beslut inom individ- och familjeomsorg och ett beslut inom omsorg om
personer med funktionsnedsättning som ej verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum.
Under andra kvartalet finns det nio beslut inom äldreomsorg, inga beslut inom
individ- och familjeomsorg och fyra beslut inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Under tredje kvartalet finns det tolv beslut inom äldreomsorg, ett beslut inom
individ- och familjeomsorg och ett beslut inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Under fjärde kvartalet finns det elva beslut inom äldreomsorg, ett beslut inom
individ- och familjeomsorg och ett beslut inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning som ej verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet § 18, 2016-01-21
Kvartalsrapport, 2015-01-01—2015-03-31
Kvartalsrapport, 2015-04-01—2015-06-30
Kvartalsrapport, 2015-07-01—2015-09-30
Kvartalsrapport, 2015-10-01—2015-12-31

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-02-22
Status
Kommunfullmäktige
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§ 44

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

Noterar informationen.

Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är nöjd med kommunens utredning och
insatta åtgärder och ärendet avslutas därför på IVO.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet § 17, 2016-01-21
Tjänsteskrivelse 2015-12-16
Beslut från IVO Handlingsnummer 2015:7449
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Avslutad
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§ 45

Domar 2016 (KS/2016:93)
Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten i Jönköping
Dom: 2015-12-28
Mål nr: 4591-15
Klagande: XX
Motpart: Kommunstyrelsen i Tranemo kommun, Omsorgssektionen IFO
Saken: Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Status
Akten
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§ 46

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under januari 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 2016 §§ 1-15.
Status
Pågående
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§ 47

Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll allmänna utskottet, 2016-01-07
Protokoll allmänna utskottet, 2016-01-14
Protokoll allmänna utskottet, 2016-01-21
Protokoll allmänna utskottet, 2016-02-01
Protokoll allmänna utskottet, 2016-02-04
Protokoll omsorgs och folkhälsoutskottet, 2016-01-21
Protokoll Bildnings och kulturutskottet, 2016-01-21
Status
Pågående
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§ 48

Nämndprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll samverkansnämnd IT, 2015-11-30
Status
Pågående
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