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KS/2012:659

§250 Information om West Swedens EU-projekt Analystjänst (WEPA)
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
En nulägesanalys presenteras av kommunens olika WEPA-projekt. Information ges av vad som
har gjorts, pågående arbeten och hur det ser ut för de olika projekten fortsättningsvis.
Beslutsgång
EU-samordnare Joanna Larsson informerar i ärendet.
Status
Pågående
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§251 Information om kommunens organisationsplan
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Annika Hedvall informerar om kommunens organisationsplan.
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet.
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KS/2013:257

§252 West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun beslutar att som sin viljeyttring avge:
1. Tranemo kommun har för avsikt att kvarstå som medlem i West Sweden ideell
förening.
Beslutsmotivering
Tranemo kommun har i tidigare yttranden angett att kommunen idag har stor hjälp av West
Sweden när det gäller råd och stöd vid upprättandet av projektansökningar liksom när det gäller
att hitta partners till de projekt kommunen är intresserad av.
Kommunen har redovisat att vi fortsatt har stort behov av detta stöd för att kunna utveckla vår
verksamhet och vår personal med hjälp av olika EU program. Tranemo som liten kommun har
ingen möjlighet att klara detta på egen hand.
Tranemo kommun ser det därför som angeläget att West Swedens verksamhet fortsätter.
Tranemo kommun har angett att den fortsatta verksamheten därvid bör utvecklas enligt
alternativ 2 d v s en verksamhet med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens.
Tranemo kommuns viljeyttring är därför att kvarstå som medlem i West Sweden Ideell Förening.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har i tidigare yttranden angett att kommunen idag har stor hjälp av West
Sweden när det gäller råd och stöd vid upprättandet av projektansökningar liksom när det gäller
att hitta partners till de projekt kommunen är intresserad av. Kommunen har redovisat att vi
fortsatt har stort behov av detta stöd för att kunna utveckla vår verksamhet och vår personal
med hjälp av olika EU program. Tranemo som liten kommun har ingen möjlighet att klara detta
på egen hand.
Tranemo kommun ser det därför som angeläget att West Swedens verksamhet fortsätter.
Tranemo kommuns viljeyttring är därför att kvarstå som medlem i West Sweden Ideell Förening.
Vid den ordinarie föreningsstämman den 31 maj 2013 § 15 beslutade stämman om avveckling av
verksamheten.
Vid avveckling av verksamheten d v s upplösning av föreningen krävs ett enhälligt beslut på
stämman. Beslutet är även giltigt om det fattas på två på varandra följande stämmor. Då krävs
enkel majoritet vid första stämman och två tredjedelars majoritet på efterföljande stämma. West
Sweden Ideell Förening kommer därför att kalla till en extrastämma den 31 oktober 2013 för att
åter väcka frågan.
Styrelsen för West Sweden Ideell Förening beslutade den 25 juni 2013 att i samband med
kallelsen till den extra föreningsstämman sända ut remiss till alla medlemmar för att få
medlemmarnas viljeyttring vad det gäller fortsatt verksamhet eller avveckling.
Sista svarsdatum är den 30 september.
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Styrelsen önskar svar enligt följande alternativ:
1. Vi har för avsikt att kvarstå som medlemmar i West Sweden Ideell Förening
2. Vi har för avsikt att begära utträde ur West Sweden ideell förening.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-08-22, § 137
Tjänsteskrivelse 2013-08-07
Remiss från West Sweden 2013-07-05.
Beslutet skickas till
Styrelsen för West Sweden Ideell Förening
Strategisektionen
Status
Pågående
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KS/2013:703

§253 Yttrande över förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014 -2025
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun avger yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet
2014 – 2025 i enlighet med bilagda förslag daterat 2013-08-16.
Med följande sammanfattande synpunkter:
Tranemo kommun anser att planförslaget måste förtydligas och i enlighet med vad
som anges vad gäller åtgärder som förbättrar resor, transporter och tillgänglighet –
södra Sverige hela stråket Göteborg – Växjö – Kalmar/Blekinge redovisas som ett
prioriterat stråk och de brister som anges för stråket åtgärdas under planperioden.
Knutet härtill anser Tranemo kommun därmed att det i planen tydligt ska framgå
att rv 27 bör bli Europaväg i det nationella vägnätet.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har upprättat förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025. Förslaget
är nu utsänt på remiss fram till 2013-10-01.
I förslaget pekar Trafikverket på vikten av att under kommande 12-årsperiod vårda den
befintliga infrastrukturen.
I planen anges att nya krav ställs när samhällen och människors behov av resor och transporter
förändras. Trafikverket är en part i det arbetet, och arbetar nära näringsliv, kommuner, regioner
och andra myndigheter för gemensamma lösningar på dagens och framtidens
transportutmaningar. Trafikverket vill därför prioritera väg- och järnvägsstråk för
godstransporter, möjligheterna till arbetspendling, kollektivtrafik, gång och cykel samt ökade
möjligheter till trafikslagsövergripande användning av transportsystemet.
Internationella stråk ingår i förslaget. En grundläggande tillgänglighet i hela landet har
eftersträvats.
Planen ska bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och
långsiktigt hållbart transportsystem, samt verka för att de transportpolitiska målen nås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-08-29, § 142
Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 -2025, 2013-08-16
Tjänsteskrivelse 2013-08-16
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 - 2015
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet 3 ex (se remisskrivelse)
Strategisektionen
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 -2025, 2013-08-16
Status
Avslutad
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KS/2013:501

§254 Svar på komplettering angående ansökan om ändringstillstånd
Vindkraftspark Grimsås/Äspås
Kommunstyrelsens beslut
• godkänner ansökan och miljökonsekvensbeskrivning
• tillstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §
Beslutsmotivering
Då placering av verken är densamma som tidigare så bedöms påverkan på natur och
kulturvärden likvärdiga och därmed acceptabla. Den ökade höjden av verken bedöms inte
påverka djurlivet i större omfattning än tidigare givna tillstånd. Påverkan av ljud och
skuggbildning ökar i de flesta fallen till intilliggande fastigheter men enligt de villkor som ställs
på verksamheten överskrids inte de gränsvärden som är satta enligt tidigare tillstånd. För att
minimera skuggbildning kommer de verk som ger överskridande skuggbildning stängas av så
att gränsvärdena inte överstigs. Den stora skillnaden blir hinderbelysningen av verken för
flygtrafiken. Från ett medelintensivt rött ljus kommer 5 verk utrustas med blinkande
högintensivt vitt ljus. Detta avser sökande att behovsstyra så att de är släckta när inga flygplan
passerar. 2012 passerade 65 flygplan i en radie av 15 km från parken under nattetid 22-06.
Påverkan på landskapsbilden blir något mer vid 185 meter jämfört med tidigare tillstånd men
bedöms acceptabel. Ändringstillståndet ligger inom riktlinjerna i vår antagna vindbruksplan
med ett minimalt avstånd till närmast bostadshus vid Fåglabo på 894 meter. Den sammantagna
bilden är att ett den ökade maxhöjden kommer ha ringa till måttligt ökad påverkan på
omgivningen vilket anses acceptabelt för den ökade nyttan.
Sammanfattning av ärendet
XX avser att söka ändringstillstånd för en vindkraftsanläggning söder om Grimsås. För
anläggningen fick bolaget under 2012 tillstånd att bygga 13 vindkraftsverk med en totalhöjd på
maximalt 150 meter. Ansökan avser samma 13 placeringar enligt tidigare tillstånd, men med
maximala totalhöjd 185 meter.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-08-29, § 143
Tjänsteskrivelse 2013-08-20
Tillstånd enligt MB, gruppstation för vindkraft vid Grimsås/Äspås. MBN 2010:3
Beslutet skickas till
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet
Status
Pågående
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KS/2013:823

§255 Förfrågan om utvecklad I Väntan På Ambulans (IVPA)
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun ställer sig positiv till intentionen att delta i försöksprojektet men
önskar få förtydligande kring ansvarsfrågorna genom fortsatt arbete i förstudien.
Beslutsmotivering
En förutsättning för att gå in i ett försöksprojekt med Avancerad lokal sjukvårdsinsats vid prio-1
larm i Tranemo kommun, IVPA, är att Västra Götalandsregionen är beredd att avsätta de
resurser som krävs för att genomföra ett sådant projekt. Inför ett sådant projekt måste därför en
redovisning av ambulansuppdragens omfattning redovisas samt utvecklingen vad gäller larmen
under de senaste åren presenteras. Redovisningen bör även omfatta information kring tider på
dygnet då det finns anhopning av larm, för en korrekt analys av bemanningsbehov. Vidare
måste inför ett sådant projekt bl.a. organisationen bli tydligt utformad, ansvar klarläggas,
rekrytering av akututbildad personal samt behov av nödvändig ut- och fortbildning genomföras
och tydliggöras. Det är för kommunens invånare mycket viktigt att väntetiden kortas och att
tryggheten förbättras vid prio-1 larm. Detta får dock inte ske på bekostnad av kvaliteten på
insatserna såväl i de akuta insatserna som i kommunens ordinarie hälso- och sjukvårdsinsats.
Det är därför nödvändigt att klarlägga och förtydliga behov av resurser, statistiska underlag,
ansvar, organisatoriska förutsättningar för att rätt analys av bemanning ska kunna ske. En
förutsättning för ett genomförande är att nyrekrytering av akututbildade sjuksköterskor sker, då
nuvarande hälso- och sjukvårdspersonal inte är anställda under premissen att utföra
akutsjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Några kommuner i Regionen har väntetider betydligt över medel för ambulanssjukvårdens prio1-patienter, där ibland finns Tranemo kommun. Regionstyrelsen har angett ett mål om att 2013
ska inställelsetiden vara högst 20 min i 90% av prio 1 larmen.
Det finns därför inom Regionen ett politiskt uppdrag att ta fram förslag på hur detta mål ska
kunna uppnås. Några olika projektförslag har tagits fram för att om möjligt kunna sänka
väntetiderna. Ett av dessa förslag berör Tranemo kommun. Inblandade intressenter är
Ambulanssjukvården
SÄS, Närhälsan i Tranemo, Hemsjukvården i Tranemo samt Räddningstjänsten. Även Hälso- och
sjukvårdavdelningen i Västra Götalandsregionen, AmbuAlarm samt SOS Alarm är inblandade i
diskussionerna.
En preliminär riskidentifiering och riskvärdering har genomförts mellan ambulanssjukvård,
Närhälsan samt Tranemo kommun, Räddningstjänsten var inte delaktiga. Riskidentifieringen
resulterade i totalt 20 identifierade risker, de flesta riskerna låg inom bemanning och kompetens,
men omfattade även ansvarsdelen samt organisationsfrågor.
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Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-08-29, § 103
Tjänsteskrivelse 2013-08-20
IVPA Tranemo
Riskanalys IVPATranemo 2013-03-27
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen, Ambulanssjukvården
Närhälsan
Omsorgssektionen
Strategisektionen
Status
Pågående
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KS/2013:698

§256 Val av ersättare i omsorgs- och folkhälsoutskottet
Kommunstyrelsens beslut
• Ulf Nyberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i omsorgs- och
folkhälsoutskottet.
•

Stephan Bergman (M) väljs till ersättare i omsorgs- och folkhälsoutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Nyberg (M) har inkommit med en skrivelse där han begär att från och med 2013-08-31 bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i omsorgs- och
folkhälsoutskottet.
Ulf Nyberg (M) har entledigats från sitt uppdrag i kommunstyrelsen. Han ska nu entledigas från
omsorgs- och folkhälsoutskottet och ny ersättare ska väljas.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2013-06-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Moderata samlingspartiet nominerar Stephan Bergman (M) till ny ersättare i omsorgs- och
folkhälsoutskottet.
Beslutet skickas till
Ulf Nyberg (M)
Stephan Bergman (M)
Omsorgs- och folkhälsoutskottet
Medborgarservice och processtödsfunktionen
Personalfunktionen
Status
Avslutad
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KS/2012:1165

§257 Motion om gång- och cykelväg mellan Fridhemsgatan och Norra
vägen i Grimsås
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
• Motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Sture Ernstsson har lämnat in motion om gång- och cykelväg mellan Fridhemsgatan och Norra
vägen i Grimsås till kommunfullmäktige den 10/12 2012.
Den aktuell vägsträcka som motionsställaren föreslår är en gång och cykelbana utmed Storgatan
mellan Fridhemsgatan och Norra vägen i Grimsås. Storgatan är den mest trafikerad vägen i
samhället. Nygatan sträcker sig parallellt och har en karaktär av villagata med mycket ringa
trafik vilket resulterar i få konflikter mellan trafikanter och ur miljösynpunkt lite utsläpp. Utifrån
trafiksäkerheten, det samhällsekonomiska perspektivet och med hänsyn till miljöaspekter kan
Nygatan utnyttjas för trafikanterna som vill trafikera sträckan Fridhemsgatan - Norra vägen i
Grimsås. Den föreslagna sträckan, Storgatan mellan Fridhemsgatan och Norra vägen, finns inte
med bland de prioriterade och planerade cykelvägarna i kommunens cykelplan.
Den beräknade kostnaden för en cykel och gångbana utmed Storgatan är ca 950 000 kronor.
Dialog har förts med motionsställaren.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-08-29, § 140
Tjänsteskrivelse 2013-07-11
Bilaga 1(karta över området och aktuell vägsträcka)
Motion
Beslutsgång
Tf sektionschef Karl-Johan Ohlin föredrar ärendet.
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:958

§258 Antal serverade matportioner till pensionärer på skolor
Kommunstyrelsens beslut
• Förvaltningen får i uppdrag att redovisa antal matportioner som serverats till
pensionärer på kommunens skolor
Sammanfattning av ärendet
Det har tidigare beslutats att pensionärer kan köpa lunch på kommunens skolor . Viktoria
Haraldsson (C) efterlyser information om i vilken utsträckning pensionär använder sig av denna
möjlighet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Viktoria Haraldsson (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att redovisa antal matportioner
som serverats till pensionärer på kommunens skolor.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Status
Pågående
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§259 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 19
september 2013, § 259.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän
delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas från1augusti till och med 31 augusti 2013:
Anställning
Miljöskydd
Livsmedel
Startbesked
Bygglov

2013:143, 2013:168
2013: 60-62
2013:26-29
2013:19
2013:61, 2013:63

Delegationsbeslut SoL, Individ och familj
Aktualiseringar, Individ och Familj

2187-2419
76-106

Delegationsbeslut LSS

73-76

Delegationsbeslut SoL, socialpsykiatri

26-27

Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg

586-670

Delegationsbeslut SoL, färdtjänst

121-142

Delegationsbeslut, bostadsanpassning

32-33

Omsorgs- och folkhälsoutskottets protokoll 2013-08-29
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KS/2013:21

§260 Delgivning
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
BESLUT – Tillsyn av kvinnojouren i Mark – Socialstyrelsen
CIRKULÄR 13:43 – Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen – Sveriges kommuner
och Landsting
INBJUDAN – Temaförmiddag om rökfria skolgårdar
– Västar Götalandsregionen/Tranemo kommun/Svenljunga kommun och Ulricehamns kommun
INBJUDAN – Genomtänkt riskanalys– Regionförbundet Södra Småland
INBJUDAN – Kultur och samhälle i Afghanistan– Regionförbundet Södra Småland
INBJUDAN – Syrisk kultur och samhälle– Regionförbundet Södra Småland
INBJUDAN – En dag om föräldrastöd – Statens folkhälsoinstitut
Status
Pågående
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KS/2013:21

§261 Delgivning
Kommunstyrelsens beslut
• Delgivningen lämnas till kommunstyrelsen för kännedom
Beslutsunderlag
a)

ÅRSREDOVISNING – Fyrklövens förskola

b)

ÅRSREDOVISNING- Stiftelsen Amadeus fond

c)

KVALITETSREDOVISNING- Fyrklövens förskola

d)

KVALITETSREDOVISNING- Förskolan tussilago

e)

KVALITETSREDOVISNING- Skogsduvans föräldrakooperativ

f)

INBJUDAN- Temadag barnens röst

g)

KONFERENS- Jämlik hälsa i sociala investeringar

h)

KONFERENS- Institutionsvård i fokus

Beslutsgång
Underlaget delgavs bildnings- och kulturutskottet 2013-08-08
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

