SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
Plats
Tid

Forumsalen, kommunhuset i Tranemo
08:30 - 16:00

Närvarande

Beslutande
Crister Persson (C) ordförande
Tony Hansen (S) vice ordförande
Marie Kockali (S)
Göran Björk (S)
Bo Haarala (S)
Anders Brolin (S)
Viktoria Haraldsson (C)
Hans Andersson (C)
Stephan Bergman (M) §§ 132-151
Lars Vesterlund (M) §§ 152-161
Erene Bertilsson (KD)
Gunilla Blomgren (L)
Louise Bertilsson (MP)
Evy Erlandsson (SD)

Övriga närvarande

Icke tjänstgörande ersättare
Torbjörn Edgren (C)
Jonas Blank (V) §§ 132-143

Jonas Kristiansen Adelsten (S)
Ann-Christine Simonsson (C)

Birgitta Forslund (KD)
Lars Vesterlund (M) §§ 132-15
Caroline Bergman (MP)
Per Simonsson (SD)

Tina Haglund, processekreterare
Annika Hedvall, kommunchef
Lars-Gunnar Karlsson, ekonomichef §§132-133
Anna-Clara Ringnes, utvecklingsledare § 132
Karolina Wikmyr, personalchef § 132
Ulf Jogbratt, utvecklingsledare §§ 132-133
Karl-Johan Ohlin, sektionschef § 134
Annette Nilsson, områdeschef § 134
Birgit Magnusson, enhetschef § 134
Helena Lundgren, funktionschef §§ 135-136
Solveig Eldenholm, sektionschef §§ 135-137
Markus Nyström, samhällsutvecklare § 140
Eric Åkerlund, konsult HIQ Göteborg AB § 140
Pernilla Kronbäck, sektionschef §§ 140-145
Elin Berg, planarkitekt §§ 141-143
Thomas Tranefors, miljöstrateg § 144
Karolina Wikmyr, personalchef §§ 155-156

Paragrafer

§ 132 - § 160

Utses att justera
Underskrifter
Sekreterare

Bo Haarala (S)
…………………………………………………………..
Tina Haglund

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………..
Bo Haarala (S)

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-30

Anslaget under tiden

2016-06-08—2016-06-30

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Tranemo

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag

Underskrift

Ordförandes sign

………………………………………………………….
Tina Haglund
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5

§ 133 Preliminära resultatmål och planeringsdirektiv 2017-2019
(KS/2016:272)

6

§ 134 Översyn av VA-taxa (KS/2013:656)
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§ 135 Granskning av hemtjänsten (KS/2015:10)
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§ 136 Boendeplatser till personer med demenssjukdom (KS/2011:840)
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§ 137 Motion om en Ekonomisk förordning gällande ensamkommande
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§ 150 Sammanställning över pågående uppdrag 2016 från
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 132

Budget- och verksamhetsuppföljning 1/2016 (KS/2016:360)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Notera informationen.

Kommunstyrelsens beslut


Understryker att verksamheternas ekonomi ska vara i balans vid
årsskiftet.

Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning av prognos på måluppfyllelse 2016, ekonomisk prognos 2016
samt personalredovisning för första kvartalet presenteras.
Beslutsunderlag
BB 2016-05-18, § 8
Rapport, 2016-04-30
Prognos för 2016 bolagen
Föredragning och debatt
Utvecklingsledarna Anna-Clara Ringnes och Ulf Jogbratt, ekonomichef LarsGunnar Karlsson samt personalchef Karolina Wikmyr föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen
Revisorerna
Handlingar som ska följa beslutet
Rapport, 2016-04-30
Prognos för 2016 bolagen
Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 133

Preliminära resultatmål och planeringsdirektiv 2017-2019
(KS/2016:272)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige





Fastställer de 9 preliminära resultatmålen för verksamheten åren
2017-2019.
Fastställer målen ”verksamhet i nationell toppklass för barn och
ungdomar i förskola och skola” och ”alla som kommer i kontakt med
kommunen ska uppleva att hon/han får ett gott bemötande och en
god service” som prioriterade för åren 2017-2019.
Fastställer preliminära ekonomiska ramar för verksamheten, för åren
2017-2019 enligt följande:
2017:
669,5 mkr
2018:
690,0 mkr
2019:
710,9 mkr

Ärendet
Kommunstyrelsen diskuterar resultatmål, prioriterade resultatmål samt måtten
vad gäller resultatmålen för verksamheten 2017-2019.
Föredragning och debatt
Ekonomichef Lars Gunnar Karlsson och utvecklingsledare Ulf Jogbratt föredrar
ärendet och svarar på frågor.
Beslutsunderlag
BB 2016-05-11, § 6
Ekonomiska förutsättningar 2017-2019
Förslag till resultatmål och mått
Omvärldsanalys
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Utvecklingsledare
Ekonomi funktionen
Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 134

Översyn av VA-taxa (KS/2013:656)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige



Antar ny VA-taxa enligt bilaga. Ny taxa gäller från och med 2016-07-01.
Ger förvaltningen i uppdrag att lämna information om den nya VA-taxan
till kunderna genom annonsering i press, på kommunens hemsida och via
en informationsskrivelse som skickas till samtliga kunder i samband med
fakturautskick.

Ärendet
Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster 2006:412, ska VA taxan utformas så att
varje brukare betalar utifrån den nytta av vattentjänster som man nyttjar.
I Tranemo kommuns nuvarande taxa har detta inte tillämpats full ut.
Förvaltningen har nu upprättat ett förslag till ny taxa som följer gällande
lagstiftning.
För att uppnå detta har bland annat brukningsavgifterna kompletterats med
avgifter för dagvatten.
De nya brukningsavgifterna kommer att bestå av tre avgiftsdelar:
1. Fast avgift/grundavgift/år beroende på mätarstorlek.
2. Avgift per kvm tomtyta/eller avgift per lägenhet/år, här ligger den större
delen av dagvattenkostnaderna.
3. Rörlig avgift per kbm levererat vatten.
Den nya taxan innebär att varje brukare får betala utifrån den nytta av
vattentjänster som man nyttjar.
Beslutsunderlag
AU 2016-04-28, § 98
Tjänsteskrivelse Antagande av ny VA-taxa
Allmänna utskottet §123, 2013-06-13
Allmänna utskottet § 136, 2013-08-22
Allmänna utskottet §117, 2014-06-12
Rapport/utredning WSP, 2014-11-05
Allmänna utskottet §207, 2014-11-19
Kommunstyrelsen §308, 2014-12-01
Allmänna utskottet 2015-09-17
Kommunstyrelsen §290, 2015-10-12
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Allmänna utskottet §32, 2016-02-18
Förslag till VA taxa att gälla fr o m 2016-07-01
Föredragning och debatt
Sektionschef Karl-Johan Ohlin, områdeschef Annette Nilsson och enhetschef
Birgit Magnusson föredrar ärendet och svarar på frågor. Diskussion förs.
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen, Birgit Magnusson
Ekonomifunktionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Förslag till VA taxa.
Status
Kommunfullmäktige
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Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 135

Granskning av hemtjänsten (KS/2015:10)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen

Ärendet
Förvaltningen fick av kommunstyrelsen (2015-10-12 § 270) i uppdrag att, under
våren 2016, återrapportera om hur arbetet med åtgärdsplanen fortgår.
Under hösten 2014 genomfördes ett antal intervjuer med personal och
områdeschefer inom hemtjänsten i Tranemo kommun. Materialet ”fördjupad
granskning av utförare” som tagits fram av kommunerna Mark, Ulricehamn,
Svenljunga och Tranemo – MUST har varit utgångspunkt för arbetet.
Granskningen visar på en del brister framför allt vad gäller arbetet med
genomförandeplaner och kontaktmannaskap.
Bland övriga teman som berörs märks Treserva och hur informationsflöde och
dokumentation fungerar inom hemtjänsten, samverkan, brukares delaktighet och
kompetens samt spetskompetens.
Givet identifierade brister och behov planeras olika insatser/åtgärder vad gäller
bland annat brukares delaktighet och inflytande, arbete med
genomförandeplaner och dokumentationssystemet Treserva. Förvaltningen
redovisar under dagens sammanträde hur arbetet fortgår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 270, 2015-10-12
Föredragning och debatt
Funktionschef Helena Lundgren och sektionschef Solveig Eldenholm föredrar
ärendet och svarar på frågor. Diskussion förs.
Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 136

Boendeplatser till personer med demenssjukdom
(KS/2011:840)
Kommunstyrelsens beslut


Konverterar boendeplatser till demensboende enligt alternativ 1 nedan.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick, 2015-09-14 § 90, i uppdrag av kommunfullmäktige att
redovisa hur vård- och omsorgsboende kan utvecklas. Hänsyn skulle tas till
tillgänglighet, kvalitet och förutsättningar till ett gott liv på äldre dagar.
Ett område att beakta var antalet demensplatser i förhållande till antalet platser i
vård- och omsorgsboende.
Ärendet
Nuläge
I Tranemo Kommun finns 133 platser på vård- och omsorgsboende. Av dessa är
121 boendeplatser varav 82 somatiska platser och 39 platser på gruppbostad för
personer med demensdiagnos samt 12 korttidsplatser. I jämförelse med andra
kommuner visar det att Tranemo Kommun har fler antal boendeplatser i
förhållande till antalet invånare i kommunen den 31/12-2015, än flera av de
övriga kommunerna i området.
Antalet personer som väntar på vård- och omsorgsboende, väntar i genomsnitt
59 dagar från beslut till verkställighet (öppna jämförelser 2015). En liten
förbättring har skett sedan 2014. Nationellt visar medelvärdet på 57 dagar från
beslut till verkställighet.
Ökat behov av plats på gruppbostad för personer med demenssjukdom ökar inte
enbart i Tranemo Kommun utan ses i många delar av landet.
Under 2015 ansökte 27 personer med demensdiagnos om boendeplats. 22
personer väntade i genomsnitt 191 dagar för boendeplats på gruppbostad (för
personer med demensdiagnos). Fram till 26/4-2016 har 8 personer inte fått
erbjudande om boendeplats. Dessa har i genomsnitt väntat i 286 dagar.
Prognos äldreomsorg – Vård och omsorgsboende
2015
2016
2017
2018
2019
Antal
2780
2816
2851
2887
2873
+ 65 år
4,5 %
125
127
128
130
129
Differens -4
-6
-7
-9
-10
Totalt antal vård och omsorgsboendeplatser 121

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

2020
2928

2021
2968

2022
2970

132
-11

134
-13

134
-13
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Under 2014 var det 4,5 % (källa, Kolada) av alla +65 år i Tranemo som erhöll plats på
vård och omsorgsboende. (Riksnitt år 2015, 6 %)
Sammanfattning av behov av boendeplatser
Behov finns av fler boendeplatser på gruppbostad för personer med
demenssjukdom. Behov finns av korttidsplatser samt växelvårdsplatser för
samma målgrupp men lokaler och verksamhetens innehåll måste anpassas till
brukarna. Behov av platser på somatiska enheter ser inte ut att öka i nuläget.
Med nuvarande nationella kvalitetskrav samt stora svårigheter att rekrytera
personal är det inte lämpligt att driva små enheter. Det ställer samma krav på
personalbemanning som undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal och
utöver detta tillkommer servicetjänster såsom kost, vaktmästare mm. Att starta
och driva små enheter är dyrare och skulle innebära betydligt högre kostnader
per brukare.
Tre alternativ för åtgärd för att möta behov
1. Enheterna på Gudarpsgården är nyrenoverade och väl anpassade för
personer oavsett behov. Att omvandla en somatisk enhet till gruppbostad
för personer med demenssjukdom är möjlig. En minskning av antalet
somatiska platser på Gudarpsgården är successivt genomförd de senaste
åren. Gudarpsgårdens ombyggnation har skapat ett äldrecentra med
målet att ha mycket aktiviteter och vara en samlingsplats för medborgare.
2. I Dalstorp, på Hjälmå, finns lokaler som är anpassade för att omvandlas
till gruppbostad för personer med demenssjukdom. Möjlighet finns att i
nuvarande 14 lägenheter skapa gruppbostad med plats för 8 personer.
Utöver denna gruppbostad finns möjlighet att skapa 8 platser för
korttidsplats/växelvård (för samma målgrupp). Möjlighet finns att
förändra antalet boendeplatser/korttidsplatser/växelvårdsplatser allt
eftersom behovet förändras. Lokalerna förutsätter en viss ombyggnation
och en viss anpassning i lägenheterna samt i utemiljön.
3. 2011 fick omsorgssektionen i uppdrag att genomföra
lokalförsörjningsplanen avseende Gudarpsgården. Planen uteslöt inte att
en utbyggnad av ytterligare boendeplatser vid Gudarpsgården kan bli
aktuellt. Den kostnadsberäknades då (2012) till ca 22 miljoner kronor och
ingick då i en gemensam entreprenad med övriga arbeten som nu är
utförda. I nuläget bedöms kostnaden till ca 28 miljoner kronor för en
utbyggnad motsvarande 14 boendeplatser.
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2016-05-30
Kostnadsberäkning och konvertering av platser
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag att, till kommunstyrelsens
sammanträde 30 maj, kostnadsberäkna och presentera hur boendeplatser snarast
kan konverteras till demensboenden på Gudarpsgården.
Personaltätheten är högre på ett gruppboende för demenssjuka vilket innebär att
en utökning av personalbudget är nödvändig. Skillnaden i kostnader mellan
gruppboende och somatiska boende utgår från den beräknade personaltätheten
som i Tranemo kommun är 0,60 årsarbetare på somatiska boende och 0,75
årsarbetare på gruppboende för demenssjuka. Vid konvertering av 11 platser på
Gudarpsgården så ger det en årlig merkostnad på ca 877 000 kronor. Det är
viktigt att göra övergången så den blir så bra som möjligt för alla boende. Därför
är nödvändigt att det finnas ett val att antingen välja att bo kvar eller att byta till
annan enhet för vård- och omsorgsboende. Varje boende har ett hyreskontrakt på
sin lägenhet och har rätt att bo kvar så länge man vill. En omställning kan därför
ta tid och därför är full demensbemanning ej heller nödvändig då det kan finnas
boende som önskar bo kvar. Viss kostnadsökning beräknas ske under 2016
beroende på vilket datum som konvertering påbörjas. Exempel, under en
omställningsperiod beräknad på fem platser från och med 1 september så ger det
en kostnadsökning med ca 133 000 kr år 2016. Konvertering av ytterligare två
platser från 1 november (sju platser) ger då kostnadsökning med ca 160 000 kr år
2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-26
Kommunfullmäktige, § 90
Utredning om Radhusvägen 4, Trygghetsboende i Länghem, Tranemo 2015-06-04
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Status
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 137

Motion om en Ekonomisk förordning gällande
ensamkommande ungdomar på Tranemo kommuns boenden
. (KS/2016:195)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Motionen anses besvarad.

Ärendet
Birgitta Lindqvist har 2016-03-08 lämnat en motion i form av, Motion om en
Ekonomisk förordning gällande ensamkommande ungdomar på Tranemo
kommuns boenden .
Birgitta Lindqvist anser att det skyndsamt görs en genomgång och en förordning
av vilka extra utgifter kommunen är beredd att stå för. Att det finns ett behov av
ett förtydligande om vilka utgifter utöver försörjningsstödet som kommunen ska
stå för vad gäller ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Exempel på
utgifter som räknas upp är busskort, avgifter till aktiviteter, ersättning för
receptfria läkemedel, körkort, resor till hemlandet mm.
Förvaltningen var i kontakt med Birgitta Lindqvist 2016-04-15 för att ge
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag och beskriver vikten av tydlighet i
vad som gäller för ensamkommande barn och försörjningsstöd.
På Omsorgssektionen inom myndighetsfunktionen pågår ett arbete med att ta
fram förslag på riktlinjer i enlighet med den förordning som Birgitta Lindqvist
föreslår. Riktlinjerna ska vara vägledande i vilken ersättning och vilka delar som
Tranemo kommun står för vad gäller ensamkommande barn och
försörjningsstöd. Förslag till riktlinjer planeras vara klara för beslut i
kommunstyrelsen under hösten 2016.
Beslutsunderlag
OFU 2016-05-12, § 119
Tjänsteskrivelse, 2016-04-11
Motion om en Ekonomisk förordning gällande ensamkommande ungdomar på
Tranemo kommuns boenden
Föredragning och debatt
Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet.
Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 138

Rapport enligt Lex Maria - fallskada T5745 (KS/2016:258)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Rullstolsbunden person som ådrog sig lårbens fraktur, efter att ha glidit ur sin
rullstol. Olyckan orsakades av en felaktigt placerad dyna i rullstolen. Utredning
visar att den rapporterade händelsen inneburit ett allvarligt missförhållande och
anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
enligt SOSFS 2005:28 Lex Maria .
I föreskriften krävs att allvarliga, undvikbara skador anmäls. Inträffad händelse
kunde ha undvikits.
Ärendet
Äldre rullstolsbunden, med förskriven dyna för avlastning i sittande.
Efter tvätt har dynan placerats felaktigt i överdraget, vriden ¼ varv åt höger.
Felet gör att ena sidan blir mjuk och andra sidan blir hård. Istället för att skapa
rätt sittställning och stöd, orsakar den att patienten glider i/ur stolen.
Händelseförlopp:
Patienten ringer på torsdagskvällen sin son och vill ha hjälp eftersom hen glider.
Sonen kommer och hjälper till.
Morgonen därpå ringer sonen till personalen, berättar och önskar att man ser
över rullstol och dyna. Samtalet rapporteras inte vidare.
På lördag förmiddag larmar hen för att få hjälp upp i stolen. Hen sitter då i sin
stol mot ett väggparti. När personalen kommer in vänder sig patienten mot
dörren och glider samtidigt ur rullstolen.
Patienten fick transporteras med ambulans till sjukhus. Där behandlades
patienten för lårbensbrott.
Beslutsunderlag
OFU 2016-05-12, § 121
Tjänsteskrivelse 2016-04-07
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Beslutet skickas till
MAS för vidare handläggning
Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 139

Rapport enligt Lex Sarah - bristande sekretess (KS/2016:257)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen.

Ärendet
Lista med namn, personnummer och inkomstuppgifter har sänts över e- mejl till
ekonomienheten, vid två tillfällen.
Utredning visar att den rapporterade händelsen inneburit en risk för ett allvarligt
missförhållande och anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för
Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § SoL.
Beslutsunderlag
OFU 2016-05-12, § 120
Tjänsteskrivelse 2016-04-12
Beslutet skickas till
MAS för vidare åtgärder
Sektionschef Omsorgen
Funktionschef IFO
Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 140

Bredbandsstrategi (KS/2016:248)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Godkänner föreslagen bredbandstrategi med ändringen att målet är att
100 % av kommunens hushåll och företag ges möjlighet till en hastighet
på minst 100 Mbit/s via fiber.

Ärendet
Vid Allmänna utskottets möte den 28 april 2016 beslutades följande:
 Förvaltningen får i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget inför
allmänna utskottets sammanträde 12 maj då ärendet åter tas upp.
 Handlingsplanen ska kompletteras med bland annat ekonomiska
beräkningar, inför att budgetarbetet startar i höst.
Målen för fiber och mobilt bredband är omformulerade och övriga synpunkter är
nu införda i den reviderade strategin.
Den kompletteringen som avses i första punkten ovan gällde
bredbandsstrategins övergripande mål. Målen för fiber och mobilt bredband är, i
bredbandsstrategin, nu formulerat enligt nedan:
Följande mål ska vara uppfyllda i Tranemo kommun år 2020:
 100 % av kommunens hushåll och företag ges möjlighet till robust bredband med
en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt.
 100 % av kommunens yta bör nås av någon typ av mobilt bredband med minst
30 Mbit/s.
Ytterligare förtydligande är som följer:
På sida 9 skrivs följande:
Kommunen äger i Tranemo, Limmared och Dalstorp ett väl utbyggt kanalisationsnät
samt i och mellan orterna ett fibernät. De är främst till för eget internt bruk, men hyrs
också ut till operatörer som behöver kommunikationskapacitet på samma sträcka, men det
sker då på lägsta möjliga nivå i värdekedjan. Kommunen anser att det primärt är
marknadens aktörer som ska förse boende och företag med bredbandslösningar
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Med ovanstående menas att Tranemo kommun bland annat hyr ut svartfiber till
marknadens aktörer. Där marknaden fungerar skall inte Tranemo kommun
konkurrera med marknadens aktörer. I områden där marknaden inte vill leverera
fiber så bör Tranemo kommun erbjuda tjänster längst ned på ”värdekedjan” dvs.
svartfiber.
På sida 14 i bredbandsstrategin står följande efter revidering (tillägg i kursivt):
Kommunen ska erbjuda allmänheten gratis WiFi (fri surfzon) på minst en
busshållplats/station i varje tätort samt i kommunala lokaler (exempelvis bibliotek,
idrottshallar) som är öppna för allmänheten.
Beslutsunderlag
AU 2016-05-12, § 112
Tjänsteskrivelse 2016-05-03
AU beslut 2016-04-28 § 97
Tranemo bredbandsstrategi reviderad 2016-03-28
Föredragning och debatt
Konsult Eric Åkerlund, samhällsplanerare Markus Nyström och sektionschef
Pernilla Kronbäck föredrar ärendet och svarar på frågor. Diskussion förs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Brolin (S) föreslår ändringen att målet är att 100 % av kommunens
hushåll och företag ges möjlighet till en hastighet på minst 100 Mbit/s via fiber.
Crister Persson (C) föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde, 13 juni.
Tony Hansen och Göran Björk, båda (S), yrkar bifall till Brolins förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Perssons förslag. Omröstning begärs och genomförs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
JA = röst på Crister Perssons förslag
NEJ = röst på Brolins förslag.

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Perssons förslag och 7 nej-röster för Brolins förslag beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med Brolins förslag. Se omröstningsbilaga,
omröstning 1.
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Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Näringslivs- och strategisektionen
Ekonomisektionen
Författningssamlingen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tranemo bredbandsstrategi
Status
Kommunfullmäktige
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§ 141

Detaljplan - Mejeribacken, Del av Gudarp 39:1 m.fl.
(KS/2012:783)
Kommunstyrelsens beslut


Antar rubricerad detaljplan för Mejeribacken del av Gudarp 39:1 mfl

Beslutsmotivering
Plan- och bygglagen kap 5 27§
Ärendet
Planens huvudsyfte är och har varit att planmässigt pröva lämpligheten att inom
den så kallade Mejeribacken bygga bostäder i flerfamiljshus samt att ändra
användningssättet för kvartersmarken i planområdets södra del (f.d. polishuset).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-15 att uppdra åt miljö- och
byggnämnden att genomföra detaljplaneändring på del av Gudarp 39:1,
Mejeribacken i Tranemo samhälle.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-12-14 att utvidga planområdet till att
omfatta Mejeribacken.
Kommunens allmänna utskott beslutade 2013-04-18 att skicka föreslagen
detaljplan på samråd under tre veckor. De inkomna yttrandena har
sammanställts och besvarats i samrådsredogörelsen. Mindre ändringar har skett
på plankartan efter samråd, viss ändring har skett i plan- och genomförande
beskrivningen utifrån inkomna synpunkter.
2014-04-24 beslutade allmänna utskottet att skicka planen på granskning mellan
2014-04-28 till 2014-05-23 ställdes granskningshandlingarna ut på
Kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider. Vissa av de
inkomna yttrandena har föranlett ändringar i planen.
Beslutsunderlag
AU 2016-05-12, § 102
Tjänsteskrivelse 2016-04-11
Plankarta antagande
Plan- och genomförandebeskrivning granskning
Granskningsyttrande
Karta
Bullerutredning
Geotekniskutredning
Samrådsredogörelse
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Föredragning och debatt
Planarkitekt Elin Berg och sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar ärendet och
svarar på frågor. Diskussion förs.
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas en enligt kap 5 § 29, PBL 2010:900
Beslutet skickas till
Näringslivs – och strategisektionen
Medborgarservice- och processtöds funktionen
Status
Akten
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§ 142

Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort
(KS/2016:314)
Kommunstyrelsens beslut


Förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till fördjupad
översiktsplan för Länghem

Beslutsmotivering
Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 23 §
23 § En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen. Den kan också
ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.
En ändring av planen för en viss del av kommunen får redovisas med en annan
detaljeringsgrad än för översiktsplanen i övrigt.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ser det som viktigt att en fördjupad översiktsplan tas fram för
Länghem centralort för att möta det framtida behovet i samband med att ett nytt
stationsläge kommer. Förvaltningen måste planera för kommande
bebyggelsebehov som redan finns och ännu mer det som förväntas komma. För
att kunna vara förberedda och utreda möjligheterna och möta de problem som
kan uppstå är en fördjupad översiktsplan ett lämpligt planinstrument.
Till Målbild Tåg 2035 finns ett antal fördjupande promemorior. En av dessa
behandlar framtida stationslägen i Västra Götalandsregionen. Länghem nämns i
detta sammanhang som en framtida station. Länghem är redan nu en ort med
inflyttning. Lägg därtill en attraktiv tågförbindelse till bland annat Borås och en
bra grund för tillväxt såväl i orten som för kommunen möjliggjorts.
Förvaltningen har delvis påbörjat arbetet med stationsläget i Länghem genom att
kontakt har tagits med en konsult för en första stationsskiss och ett studiebesök
har gjorts i Region Skåne.
Sammantaget gör detta att en fördjupad översiktsplan för Länghem är mycket
angelägen då beslut om den ökade turtätheten redan är fattat i Västtrafiks
genomförandeplan år 2020 och ska börja gälla 2018. I ett lite längre perspektiv ser
förvaltningen även att ett uppdrag bör ges om en fördjupad översiktsplan även
för Grimsås.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
Ärendet
Länghem befinner sig i en expansiv fas.
Förskolan växer och ytterligare plats för ny förskola behöver utredas. Det finns
ytterst få byggklara fastigheter för flerbostadshus och även villatomter fattas i
centrala delar av orten. För att möta detta behov ser förvaltningen det som lägligt
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Länghem. En fördjupad översiktsplan
skulle kunna redovisa hur en tänkt utveckling gällande bostäder, service, handel/
industri och grönytor ska hanteras och utvecklas utan att komma i konflikt med
riksintressena. I Länghem ställs också all bebyggelseutveckling mot det faktum
att omkringliggande mark är jordbruksmark, vilken inte skall bebyggas utan
tydliga avvägningar mot Miljöbalkens förordningar och de statliga verkens
förhållningslinjer. I och med den tänkta pendeltågstrafiken kommer även
bullerfrågorna att behöva analyseras djupare.
Kust till kustbanan har, i och med Europakorridorens framtida
höghastighetsjärnväg, fått en allt viktigare betydelse. Sverigeförhandlingen har
pekat ut Värnamo som ett framtida stationsläge. Detta innebär att Kust till
kustbanan får en viktig funktion som bland annat ”matarbana” till
höghastighetsjärnvägen. Parallellt med detta anger SJ att resandet på Kust till
kustbanan ökar längs hela dess sträckning.
Västra Götalandsregionen har i sin rapport Målbild Tåg 2035 angett inriktningen
för tågtrafikens utveckling i Västra Götaland. Rapporten redogör för bland annat
en utökning av trafikeringen till tio dubbelturer på sträckan Borås-Värnamo år
2035. Som ett första steg i att införliva målbildens ambitionsnivå har Västtrafik
beslutat att påbörja regional tågtrafik mellan Borås och Värnamo med start 2018.
Detta går att utläsa i Västtrafiks Genomförandeplan 2020.
Till Målbild Tåg 2035 finns ett antal fördjupande promemorior. En av dessa
behandlar framtida stationslägen i Västra Götalandsregionen. Länghem nämns i
detta sammanhang som en framtida station. Länghem är redan nu en ort med
inflyttning. Lägg därtill en attraktiv tågförbindelse till bland annat Borås och en
bra grund för tillväxt såväl i orten som för kommunen möjliggjorts.
Arbetet med den Regionala planen för transportinfrastruktur 2018-2029 har
påbörjats. Planen visar de infrastruktursatsningar som sker inom regionen. Det
är av största vikt att ett stationsläge i Länghem upptas som ett objekt i den
Regionala planen. Förvaltningen arbetar för att få in detta objekt i planen genom
nätverk i Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.
Förvaltningen har delvis påbörjat arbetet med stationsläget i Länghem genom att
kontakt har tagits med en konsult för en första stationsskiss och ett studiebesök
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har gjorts i Vittsjö och Diö då de genomfört ett uppmärksammat arbete kring
Pågataågen i region Skåne. Den tänkta stationen är naturligtvis en viktig del att
utreda och studera i den fördjupade översiktsplanen.
Den fördjupade översiktsplanen är också ett viktigt instrument för att nå de
nationella, regionala och lokala miljömålen. För att minska koldioxidutsläppen
måste fler åka kollektivt, det är ju en självklarhet att ett nytt stationsläge ger
utökade möjligheter att påverka detta. Vi har även inom kommunen ett mål om
att andelen som använder kollektivtrafik ska öka.
Planen knyter även an till vårt lokala miljömål om god bebyggd miljö.
Kommunen får nu nya möjligheter att planera för attraktiva, miljövänliga
boenden där ekosystemtjänster och naturen kan styra bebyggelsen.
Sammantaget gör detta att en fördjupad översiktsplan för Länghem är mycket
angelägen då beslut om den ökade turtätheten redan är fattat i Västtrafiks
genomförandeplan år 2020 och ska börja gälla 2018. I ett lite längre perspektiv ser
förvaltningen även att ett uppdrag bör ges om en fördjupad översiktsplan även
för Grimsås.
Beslutsunderlag
AU 2016-05-12, § 105
Tjänsteskrivelse 2016-04-27
Föredragning och debatt
Planarkitekt Elin Berg och sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar ärendet och
svarar på frågor. Diskussion förs.
Beslutet skickas till
Näringslivs – och Strategisektionen
Status
Akten
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§ 143

Parkeringsnorm - Riktlinjer för parkeringar i Tranemo
kommun (KS/2016:73)

Kommunstyrelsens beslut


Antar föreslagen parkeringsnorm/Riktlinjer för parkering i Tranemo
kommun

Beslutsmotivering
Tranemo kommun har sedan tidigare ingen Parkeringsnorm, nu finns dock
behov av att införa en.
Ärendet
Tranemo kommun har ingen gällande parkeringsnormen
Det har dock framkommit att behovet av en norm behöver tas fram. Vid
detaljplaneläggning uppkommer behovet att redogöra för hur många
trafikrörelser som en enskild yta genererar samt hur dessa parkerar.
Parkering har en central roll i trafiksystemet och en stor påverkan på hur tätorter
upplevs och fungerar. En välbalanserad strategi för hur parkering ska hanteras är
därför angelägen.
Genom parkeringsnormen styr kommunen hur parkering ska lösas vid
nybyggnad av t ex bostäder, kontor och handel. Förvaltningen (Näringsliv och
strategisektionen, Tekniska sektionen och Samverkansnämnden Miljö- och bygg)
ansvarar för parkeringsnormen och dess tillämpning i detaljplanering och
bygglovprövning. Syftet är att utveckla parkeringsnormen så att den stödjer en
attraktiv och hållbar stadsutveckling.
Parkering på gatumark styrs av tekniska sektionen och dess förvaltning, och
hanteras inte i parkeringsnormen.
Beslutsunderlag
AU 2016-04-28, § 85
Tjänsteskrivelse 2016-04-11
Parkeringsnorm/Riktlinjer för parkering i Tranemo kommun
Föredragning och debatt
Planarkitekt Elin Berg och sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar ärendet och
svarar på frågor.
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Beslutet skickas till
Näringsliv – och Strategisektionen
Tekniska sektionen
Samverkansnämnden Miljö och bygg, miljobygg@ulricehamn.se
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Parkeringsnorm/Riktlinjer för parkering i Tranemo kommun
Status
Avslutad
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§ 144

Naturvårdsplan Tranemo kommun (KS/2013:1142)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige



Godkänner utställningsredogörelsen.
Antar föreslagen naturvårdsplan

Ärendet
Kommunstyrelsen gav dåvarande miljö och byggnämnden i uppdrag att
upprätta en naturvårdsplan 2009-02-02. Naturvårdsplanen är ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen. Naturvårdsplanen var på samråd under hösten 2013.
Naturvårdsplanen har nu varit på utställning under vintern 2016. Inkomna
synpunkter är sammanfattade och bemötta i utställningsredogörelsen.
Beslutsunderlag
AU 2016-05-19, § 120
Tjänsteskrivelse, 2016-04-29
Kommunstyrelsens beslut 2009-02-02, § 24
Naturvårdsplan programdel Antagande
Utställningsredogörelse
Föredragning och debatt
Miljöstrateg Thomas Tranefors och sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar
ärendet och svarar på frågor. Diskussion förs.
Beslutet skickas till
Strategiska sektionen
Status
Kommunfullmäktige
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§ 145

Tillägg i reglerna för försköningsbidrag (KS/2016:318)

Kommunstyrelsens beslut


Antar nedanstående tillägg i regler för försköningsmedel för
tätortsmiljöer

Ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag av allmänna utskottet 2016-04-14 att uppdatera
regler för försköningsmedel för tätortsmiljöer. Ett tillägg har nu gjorts och det
lyder:
”Används bidraget till annat än vad som angetts i ansökan ska föreningen bli
återbetalningsskyldig.”
Beslutsunderlag
AU 2016-05-12, § 110
Tjänsteskrivelse 2016-04-28
Regler för försköningsmedel för tätortsmiljöer
Beslutet skickas till
Näringsliv – och Strategisektionen
Lärandesektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Regler för försköningsmedel för tätortsmiljöer
Status
Kommunstyrelsen
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§ 146

Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmyndarskapförordningen - Överförmyndare i samverkan
(ÖFN/2016:9)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndare i Samverkan

Ärendet
Överförmyndarnämnden har nu fått ta del av protokollet från Länsstyrelsens
genomförda inspektion, 2016-04-15, vid överförmyndarenhetens expedition i
Skövde. . Länsstyrelsen skriver ”granskningen av det allmänna diariet och
registret över ställföreträdarskap föranleder inte några påpekanden. Akterna
förefaller vara i mycket god ordning och noggrant skötta ”.
Vidare meddelar Länsstyrelsen att intrycket är att handläggningen sköts på ett
mycket bra sätt med en hög ambitionsnivå av kompetenta handläggare.
Beslutsunderlag
ÖFN 2016-04-28, § 9
Inspektionsprotokoll 2016-04-15
Föredragning och debatt
Processekreterare Tina Haglund föredrar ärendet och svarar på frågor.
Diskussion förs.
Status
Avslutad
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§ 147

Verksamhetsberättelse 2015 - Överförmyndare i Samverkan
(Ć–FN/2016:11)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar verksamhetsberättelse 2015 för Överförmyndare i Samverkan

Ärendet
Överförmyndarnämnden har nu fått ta del av verksamhetsberättelsen för
Överförmyndare i Samverkan gällande år 2015.
Beslutsunderlag
ÖFN 2016-04-28, § 10
Verksamhetsberättelse 2015 för Överförmyndare i Samverkan
Status
Avslutad
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§ 148

Delegeringsordning Kommunstyrelsen 2016 (KS/2016:285)
Kommunstyrelsens beslut


Antar föreslagen delegeringsordning för Kommunstyrelsen och upphäver
tidigare gällande delegeringsordning.

Ärendet
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott,
ledamot, ersättare eller anställd. Nämndens rätt att besluta om delegering
regleras i Kommunallagen (KL) genom bestämmelserna i 6 kap 33-38 §§. Syftet
med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden ärenden för
att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar
och kortare handläggningstider.
Delegeringsordningen behöver kontinuerligt revideras för att stämma överrens
med gällande lagtext och för att vara anpassad till kommunens och
förvaltningens organisation. Senaste stora revidering gjordes 2014-11-03.
Förvaltningen har nu utarbetat ett förslag på ny delegeringsordning. De
ändringar som är gjorda framgår av ”Lista på ändringar i
delegeringsordningen”.
Beslutsunderlag
Au 2016-05-12, § 101
Tjänsteskrivelse 2016-04-28
Delegeringsordning för kommunstyrelsen
Lista på ändringar i delegeringsordningen
Delegeringsordning för kommunstyrelsen (som ska ersättas)
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Näringslivs- och strategisektionen
Lärandesektionen
Omsorgssektionen
Tekniska sektionen
Revisorerna
Författningssamlingen
Status
Avslutad
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§ 149

Årsrapport och drift- och affärsförhållanden för fjärrvärme
2015, REF00880 Energimarknads inspektionen (KS/2016:183)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Godkänner upprättade rapporter gällande fjärrvärme 2015.

Beslutsmotivering
Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) ska fjärrvärmeföretag inom sju månader från
räkenskapsårets utgång redovisa årsrapport samt drift- och affärsförhållanden
till Energimarknadsinspektionen.
Ärendet
Fjärrvärmeföretag ska varje år upprätta en ekonomisk årsrapport samt lämna
uppgifter om drift- och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen.
Syftet med rapporteringen är att motverka en oskälig prissättning samt öka
förtroendet hos kunderna. De redovisade uppgifterna publiceras på
Energimarknadsinspektionens hemsida. Rapporterna ska godkännas av
kommunfullmäktige innan de senast 31:e juli skickas till
Energimarknadsinspektionen.
Beslutsunderlag
AU 2016-05-12, § 111
Tjänsteskrivelse 2016-04-25
Årsrapport 2015
Drift- och affärsförhållanderapport 2015
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Tekniska sektionen
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 150

Sammanställning över pågående uppdrag 2016 från
kommunfullmäktige (KS/2016:267)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Noterar informationen

Ärendet
Förvaltningen har ett stort antal uppdrag att arbeta med. Uppdragen ges av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, budgetberedningen och från de tre
utskotten.
Nu presenteras en sammanställning över de pågående uppdrag som
kommunfullmäktige har gett förvaltningen under 2014, 2015 och hittills under
2016. För varje uppdrag anges vilken sektionschef som ansvarar för att ärendet
bereds och vilken datum svar beräknas vara i kommunfullmäktige.
Totalt bereds i dagsläget 11 uppdrag från kommunfullmäktige, inklusive de som
har kommit in i den politiska processen men som ännu inte nått
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
AU 2016-05-12, § 113
Tjänsteskrivelse 2016-04-22
Sammanställning över pågående uppdrag från kommunfullmäktige, 2015-05-05
Beslutet skickas till
Samtliga sektionschefer
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Sammanställning över pågående uppdrag från kommunfullmäktige, 2016-05-03
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 151

Redogörelse 2016 över implementering av
fullmäktigeberedningarnas överlämnade uppdrag
(KS/2016:266)
Kommunfullmäktiges förslag till kommunfullmäktige


Noterar informationen

Ärendet
Årligen ska en redogörelse lämnas över hur fullmäktigeberedningarnas
överlämnade uppdrag har implementerats i den kommunala förvaltningen.
En presentation ges nu över hur förvaltningen har arbetat med de beslut som har
tagits i samband med beredningarnas överlämnande av sina uppdrag.
Se handlingen Redogörelse över implementering 2016-04-22.
Beslutsunderlag
AU 2016-05-12, § 114
Tjänsteskrivelse 2016-04-22
Redogörelse över implementering 2016-04-22
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Revisorerna
Beredningsledarna
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Redogörelse över implementering 2016-04-22
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 152

Domar 2016 (KS/2016:93)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen.

Ärendet
Förvaltningsrätten i Jönköping
Dom: 2016-03-17
Mål nr: 5172-15
Klagande: XX
Motpart: Kommunstyrelsen i Tranemo kommun
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Jönköping
Dom: 2016-03-11
Mål nr: 551-16
Klagande: XX
Motpart: Kommunstyrelsen i Tranemo kommun
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) ; fråga om prövningstillstånd
Kammarrättens avgörande: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Beslutsunderlag
OFU 2016-04-14, § 90
Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 153

Domar 2016 (KS/2016:93)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen.

Ärendet
Kammarrätten i Jönköping
Dom: 2016-04-12
Mål nr: 251-252-16
Klagande: XX
Motpart: Tranemo kommun, Kommunstyrelsen, Omsorgssektionen IFO
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); fråga om prövningstillstånd
Kammarrättens avgörande: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Beslutsunderlag
OFU 2016-04-28, § 128
Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 154

Information från förvaltningen

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen

Ärendet
Under dagens sammanträde ges information om aktualiteter inom förvaltningen.
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall informerar i ärendet och svarar på frågor.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 155

Statsbidrag med anledning av flyktingsituationen- Tillfälligt
stöd till kommuner och landsting 2015 (KS/2016:241)

Kommunstyrelsens beslut


Godkänner att förvaltningen använder 5 520 000 kronor, ur statsbidraget
för flyktingkostnader, i enlighet med presenterat förslag.

Ärendet
Nu presenteras hur de öronmärkta statsbidraget, för kommunens kostnader
beroende på flyktingmottagningen, på 14 470 000 kronor har använts hittills och
hur förvaltningen föreslår att ytterligare 5 520 000 kronor skall användas under
året. Efter dagens beslut är det 757 000 kronor som än så länge inte är intecknade.
Beslutsunderlag
Statsbidrag flyktingkostnader 2016-05-30
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor. Diskussion
förs.
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Kommunchefen
Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 156

Personalförmåner (KS/2016:316)
Kommunstyrelsens beslut




Inför möjlighet till bruttolöneavdrag för Kiropraktiker/naprapat
Inför möjlighet till bruttolöneavdrag för förmånscyklar
Inför möjlighet till nettolöneavdrag för västtrafiks företagskort 365

Ärendet
Förvaltningen arbetar ständigt på att hitta olika aktiviteter för att attrahera och
behålla våra medarbetare – ett led i detta är arbetet med olika personalförmåner.
Vid omvärldsbevakning har förvaltningen sett hur Laholm kommun infört
möjlighet till bruttolöneavdrag för kiropraktiker/naprapat, Jönköpings kommun
infört bruttolöneavdrag för förmånscyklar och Borås infört nettolöneavdrag för
västtrafiks företagskort.
Förvaltningen måste självklart beakta det administrativa arbetet men i övrigt är
förmånerna kostnadsneutrala för arbetsgivaren.
Beslutsunderlag
AU 2015-05-12, § 106
Tjänsteskrivelse personalförmåner 2016-04-27
Bilaga – Västtrafik företagskort 365
Bilaga - Bruttolöneavdrag Kiropraktiker och Naprapat/ Laholms kommun
Bilaga – Bruttolöneavdrag förmånscykel
Föredragning och debatt
Personalchef Karolina Wikmyr föredrar ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Servicesektionen
Ekonomifunktionen
Personalfunktionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 157

Önskad sysselsättningsgrad (KS/2016:315)
Kommunstyrelsens beslut



Förvaltningen får uppdrag att införa rätt till önskad sysselsättningsgrad
utifrån beskrivning i utredningen.
Finansiering 2016 sker via kommunstyrelsens medel för oförutsedda
kostnader med 150 000 kr. Kostnaden för 2017 ca 1,6 miljoner kronor tas
med i budgetarbetet för 2017.

Ärendet
Kommunstyrelsen gav förvaltningen, hösten 2015, i uppdrag att ta fram förslag
till önskad sysselsättningsgrad för anställda inom Tranemo kommun.
Beslutsunderlag
AU 2016-05-12, § 107
Tjänsteskrivelse Rätt till önskad sysselsättningsgrad 2016-04-27
Utredning Rätt till önskad sysselsättningsgrad
Föredragning och debatt
Personalchef Karolina Wikmyr föredrar ärendet och svarar på frågor. Diskussion
förs.
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner, fackförbund samt personalfunktionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Utredning Rätt till önskad sysselsättningsgrad
Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 158

Delgivningar (KS/2016:308)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen

Ärendet
CIRKULÄR 16:15 – Huvudöverenskommelse om ln och allmänna
anställningsvillkor mm. – SKL
CIRKULÄR 16:17 –Budgetförutsättningar för åren 206-2019 – SKL
CIRKULÄR 16:21 –Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – SKL
CIRKULÄR 16:22 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser om
arbetstagare… – SKL
CIRKULÄR 16:23 – Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser–
SKL
CIRKULÄR 16:24 – Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare– SKL
CIRKULÄR 16:28 – Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt
skollagen– SKL
INBJUDAN – Västra Götaland en fristad i världen - Västra Götalandsregionen
SKRIVELSE - Överförmyndare förtydligar – ÖIS
SKRIVELSE - Samhällsnyttor med regional spårbunden trafik i Sjuhärad – Boråsregionen
RAPPORT – Om kommunernas och landstingens ekonomi - SKL2
SKRIVELSE, inkl svar från förvaltningen – Solbackens framtid i Länghem- Västra Kinds Seniorerna

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 159

Delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut


Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under april 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 §§ 78-112, 114 och 116.
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 160

Utskottsprotokoll

Kommunstyrelsens beslut


Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll allmänna utskottet, 2016-04-28
Protokoll allmänna utskottet, 2016-05-12
Protokoll omsorgs och folkhälsoutskottet, 2016-05-12
Protokoll bildnings och kulturutskottet, 2016-05-12
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-05-30
§ 161

Nämndprotokoll

Kommunstyrelsens beslut


Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Protokoll samverkansnämnd IT, 2016-03-23
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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