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§1 Verksamhetsförändring inom kostenheten

KS/2012: 1193

Kommunstyrelsens beslut
•

Ärendet utreds i samband med den pågående kostutredningen som
kommunfullmäktige fattade beslut om 2012-11-19, § 152.

Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2012-12-13, § 168
Tjänsteskrivelse
Sammanfattning av ärendet
Kostenheten planerar att från och med 2013-01-03 prova att införa kyld mat till
Limmaredsskolan. Denna förändring införs dels på grund av en pensionsavgång i februari
2013 och dels på grund av att köket i Limmaredsskolan har för liten arbetsyta för de portioner
som tillagas vilket medför att förändringar krävs om mat fortfarande ska tillagas från
grunden.
Tjänsten som omfattas av pensionsavgång är 50 % av heltid och kommer att ligga vilande i
nuläget. De två tjänster som är kvar, en på 100 % och en på 80 %, skall räcka för att täcka upp
om kyld mat införs.
Kostenheten föreslog därför att prova införande av kyld mat på Limmaredsskolan från och
med 2013-01-03 fram till 2013-06-05 med eventuell förlängning.
Kontinuerlig avstämning samt uppföljning kommer att ske under perioden.
Förvaltningens förslag till beslut innebar i detalj att införa kyld mat på Limmaredsskolan från
och med 2013-01-03 fram till 2013-06-05 med ev. förlängning, samt att uppföljning skulle ske
löpande under perioden.
De berörda tjänsterna vid Limmaredsskolans kök skulle i förslaget hanteras som följer:
1 tjänst omfattande 100 % kvarstår som ekonomibiträde
1 tjänst omfattande 80 % kvarstår som kokerska
1 tjänst omfattande 50 % för vilken pensionsavgång sker nyrekryteras inte under
prövoperioden.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen, kostenheten
Status
Pågående
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§2 Upphandling av elenergi för Tranemo kommun

KS/2012:963

Kommunstyrelsens beslut
• Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Energi Försäljning Sverige AB om
elleverans enligt lämnat anbud på förfrågningsunderlag 2011/IN0082.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-13, § 241
Tjänsteskrivelse
Upphandlingsunderlag
Sammanfattning av ärendet
Tekniska sektionen fick i uppdrag av allmänna utskottet, 2012-10-04 § 202, att upphandla
elenergi enligt förfrågningsunderlag 2011/IN0082.
Upphandlingen avser elenergi till Tranemo kommun. Tranemo kommun (212000-1462),
TranemoBostäder AB (556449-1966) och Tranemo Utvecklings AB (556662-4952) skall ha rätt
att nyttja tecknat avtal.
Upphandlingen omfattar behovet av elenergi för kommunens verksamheter. Upphandlingen
omfattar leverans och fakturering av fysisk miljödeklarerad elkraft.
Energivolymen kan förändras under avtalstiden, genom förvärv eller avyttring av fastigheter,
samt förändringar inom verksamheten.
Avtal tecknas med beräknad avtalsstart 2013-03-01 och med avtalslängd 24 månader med
möjlighet för kommunen till förlängning i maximalt 24 månader.
Efter utvärdering av anbud står det klart att Energi Försäljning Sverige AB har ett rent anbud
samt lägst pris. Utvärderingen finns i sin helhet i akten.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Status
Pågående
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§3 Anpassning av lokalförsörjningsplanen avseende
Gudarpsgården

KS/2011:840

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Genomföra lokalförsörjningsplanen avseende Gudarpsgården enligt förslag 2 samt ge
förvaltningen i uppdrag att nogsamt och kontinuerligt följa vilka konsekvenser
förslaget får för den äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende. Förslag 2
utesluter dock inte att en utbyggnad av ytterligare boendeplatser vid Gudarpsgården
kan bli aktuella.
•

Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med analys av eventuella möjliga
besparingar med anledning av minskning av personal ställt i relation till regeringens
nya föreskrifter kring biståndsbedömning samt bemanning vid vård- och
omsorgsboenden samt hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-01-10, § 2
Utredningsunderlag
Tjänsteskrivelse
Sammanfattning av ärendet
Under 2011 togs beslut avseende lokalförsörjningsplan för omsorgssektionens verksamheter. I
den utredning som låg till grund för beslutet beskrivs förändringsbehov när det gäller ett
flertal punkter, inte minst när det gäller vård- och omsorgsboenden för äldre.
Beräknad kostnad för ombyggnation/tillbyggnad av Gudarpsgården bedömdes i juni 2011 att
uppgå till ca 35 mkr. Den ekonomiska kalkylen har därefter dock förändrats, kostnaden har
nu beräknats till ca 80,9 mkr.
Detta medförde ett fördjupat utredningsuppdrag, med syfte att ta fram alternativa lösningar
för att minska kostnaderna. I samverkan med områdeschefer och arbetsgrupper togs därför
ytterligare ett förslag fram så nu finns förslag 1 och förslag 2.
Vid samrådet, 2012-12-13, mellan allmänna utskottet och omsorgs- och folkhälsoutskottet fick
förvaltningen ett fortsatt uppdrag att utreda alternativ 2 vad gäller kvalitets-, ekonomi- och
personalperspektiv. Omsorgssektionen har därför arbetat fram en fördjupad analys av förslag
2 som nu presenteras. Analysen beskrivs i tjänsteskrivelsen som återfinns i sin helhet i akten.
Allmänna utskottet beslutade 2012-01-10 att ge förvaltningen i uppdrag att, till
kommunstyrelsens sammanträde 21/1, komplettera lokalförsörjningsplanen med förslag på
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installation av tvättpelare i varje lägenhet på Gudarpsgården för att förebygga/förhindra
spridning av resistenta bakterier.
Beslutsgång
Sektionschef Lena Adolfsson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens vice ordförande Claes Redberg (S) yrkar, med ändring av allmänna
utskottets förslag till beslut att ärendet, mot bakgrund av ärendets beskaffenhet och vikt,
hänskjuts till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) ställer proposition på förslaget och finner
vid omröstning att förslaget vunnit bifall.
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Kommunfullmäktige
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§4 Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads
kommunalförbund

KS 2012: 1196

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Tranemo kommun tillstyrker att förbundsordningen för Sjuhärads
Kommunalförbund fastställs i enlighet med direktionens förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 261
Revidering av förbundsordning
Missiv
Sammanfattning av ärendet
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter reviderats
senast 2011-01-01. Den förändring som nu föranleder en revidering är att avtal ingåtts med
Falkenbergs kommun om samarbete från 1 januari 2012.
Beslut från medlemskommunernas kommunfullmäktige skall vara Sjuhärads
kommunalförbund tillhanda senast 2013-02-28.
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vid sammanträde 2012-11-09 beslutat att
rekommendera aktuella kommuner att fastställa förbundsordningen för Sjuhärads
kommunalförbund.
Status
Kommunfullmäktige
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§5 Folkhälsoavtal

KS/2012:1060

Kommunstyrelsen beslutar
• Noterar informationen
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 255
Tjänsteskrivelse
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 8) har i skrivelse som översänts till kommunerna 201212-17 begärt svar om kommunen avser att teckna folkhälsoavtalen enligt den avtalstext som
bifogades skrivelsen. Enligt skrivelsen framgår det tydligt att det är den från HSN 8 nu
angivna avtalstexten som gäller. Om ett folkhälsosamarbete ska fortsätta obrutet måste, enligt
HSN 8, kommunen acceptera avtalstexten.
Strategisektionen har arbetat fram ett förslag till svar från Tranemo kommun om att avsikten
är att teckna avtal med HSN 8 men att kommunen har invändningar mot vissa delar i avtalet.
Allmänna utskottet beslutade 2012-12-20 att avge svar i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Svaret i sin helhet finns i akten.
Status
Avslutas
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§6 Mottagande av ensamkommande barn

KS/2012:1208

Kommunstyrelsen beslutar
• Tranemo kommun sluter ett nytt lokalt avtal med Migrationsverket
utifrån bästa möjliga villkor ur ett Tranemo-perspektiv.
•

Tranemo kommun fortsätter dialogen med sjuhäradskommunerna för att om möjligt
skapa samverkan i de delar som samtliga kommuner har svårt att tillgodose på egen
hand.

•

Tranemo kommun utreder möjligheten till ytterligare användning av kommunala
lokaler för ett utökat antal boendeplatser.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beslut i ärendet 2012-12-13, § 239
Tjänsteskrivelse
Sammanfattning av ärendet
Sedan hösten 2010 har Tranemo kommun, tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad,
haft ett gemensamt mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Samarbetet
har omfattat ett gemensamt asylboende i Marks kommun samt ett resursteam med olika
kompetenser.
Redan efter ett års samverkan stod det klart att det gemensamma mottagandet inte uppfyllt
det avtal som tecknats med Migrationsverket.
Kommunerna fick motta kraftfull kritik för att inte tillräckligt ha arbetat med frågan och för
att inte ha klarat mottagandet av avtalat antal barn.
För att en fortsättning av det gemensamma avtalet skulle komma till stånd, fick två
kommuner uppdraget att under 2012 teckna ett s.k. barnavtal. Detta innebar i praktiken att
under 2012 ta emot 5 barn per kommun.
Tranemo och Ulricehamn tecknade var för sig ett eget avtal och har under året samverkat i
detta uppdrag. Ett intensivt arbete inleddes omgående med uppbyggandet av boendet vid
Västergården i Tranemo, som sedan startades upp i juni månad. Sedan dess har Tranemo tagit
emot 5 barn samt även 2 barn från Ulricehamns kommun.
Hösten 2012 har Migrationsverket återigen uppmärksammat att kommunerna fortfarande inte
uppfyller kraven i det gemensamma avtalet och har därför sagt upp det gemensamma avtalet
och har framfört önskemål om att teckna nya avtal med respektive kommun.
Konsekvensen av uppsägningen av avtalet är att Migrationsverket kräver en återbetalning av
ca 2, 2 miljoner kronor, vilket motsvarar den del av avtalet som inte har uppfyllts.
Återbetalningen tas ur den gemensamma potten med kvarstående medel som Sjuhärads
kommunalförbund förfogar över dvs. den gemensamma kassan där respektive kommuns
grundbelopp har bokförts. Detta innebär i praktiken att Tranemo kommun blir
återbetalningsskyldig, trots avtalstrohet. Det gemensamma mottagandet har misslyckats och
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 10 av 31

de kommuner som har uppfyllt sin del av avtalet får ta ett större ekonomiskt ansvar än de
kommuner som inte har engagerat sig i frågan.
Förvaltningen har arbetat aktivt med att bygga upp en verksamhet i Tranemo och har varit
delaktig i den gemensamma mottagningen. Det fortsatta mottagandet är av stor vikt men
samverkan kan inte fortsätta enligt tidigare modell. Migrationsverket har i dagsläget ett stort
behov av att kommunerna är aktiva i mottagandet, då antalet ensamkommande barn stadigt
ökar. Allmänna utskottet gav 2012-12-13 förvaltningen i uppdrag att ta fram en skrivelse till
kommunalförbundet om de ekonomiska konsekvenserna för Tranemo kommun av det
gemensamma mottagande av ensamkommande barn.
Förvaltningens förslag är att snarast möjligt inleda ny förhandling med
Migrationsverket, för att skapa förutsättningar för ett mottagande med god kvalitet och om
möjligt begränsa de ekonomiska förlusterna för Tranemo kommun.
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Pågående
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§7 TranemoBostäder ABs lokalisering

KS/2012:1231

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Tranemo kommun ser positivt på Tranemobostäders köp av Moavägen 12
(Ömmestorp 1:26)
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-13, § 242
Tranemo Bostäders skrivelse
Sammanfattning av ärendet
Tranemobostäder AB finns idag lokaliserat i Gamla Samhallsfastigheten, vilken skall rivas
inom de närmaste åren för att ge plats åt bostadsbebyggelse enligt detaljplan. Bolaget har
därför tittat på och undersökt några olika alternativ till lokalisering, bland annat
nybyggnation alternativt flytt till egna lokaler på Storgatan 31. Båda alternativen blir ganska
kostsamma. Ett tredje alternativ som undersökts är att köpa byggnaden på fastigheten
Ömmestorp 1:26.
Där får bolaget i stort sett skräddarsydda lokaler för sin verksamhet. Bolaget får i huset plats
med den samlade organisationen, lager, garage, verkstad m.m. Bovärdskontoren i Tranemo
och Limmared flyttas till lokalerna. Den totala lokalytan är ca 1400 kvm varvid ca 400 kvm
kan hyras ut externt.
Styrelsen beslutade 2012-12-11 att ge ordförande i uppdrag att efterhöra kommunfullmäktiges
inställning till köp av Moavägen 12 på Ömmestorp 1:26.

Status
Kommunfullmäktige
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§8 Miljökonsekvensbeskrivning väg 1589

KS/2008:8

Kommunstyrelsen beslutar
•

Noterar informationen

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 250
Tjänsteskrivelse - yttrande
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöverksamhetens yttrande
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har sedan lång tid tillbaka projekterat för en ombyggnad av väg 1589 mellan
Ljungsarp och Grimsås. Dialogen med Länsstyrelsen angående
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för projektet har dragit ut på tiden. Trafikverket har nu
utarbetat ett slutligt förslag till MKB.
Närmast Ljungsarp går den projekterade vägen genom den föreslagna primära skyddszonen
för det vattenskyddsområde som håller på att tas fram för vattentäkten. Vid Grimsås följer
den projekterade vägen nuvarande vägsträckning vilken berör föreslagen sekundär
skyddszon för vattentäkten.
Trafikverket önskar därför kommunens yttrande över den framtagna förslaget till MKB för
projektet väg 1589 Grimsås – Ljungsarp.
Strategisektionen har samarbetat med tekniska sektionen och miljöverksamheten med att ta
fram ett förslag till yttrande.
Förslaget finns i tjänsteskrivelsen i akten.
Status
Pågående
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§9 Medborgarförslag/förfrågan om resursgrupp

KS/2012:649

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget anses besvarat
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 250
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslaget
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med frågan varför Tranemo kommun inte har organiserat
någon ”Resursgrupp” dvs. frivilliga resursgruppen (FRG) som kan kallas in vid extra
ordinära händelser.
Ärendet har beretts av Service- och näringslivssektionen som beskriver att det tidigare funnits
en Frivillig resursgruppsverksamhet i Tranemo kommun, men då personer som dragit igång
verksamheten slutat och ingen har tagit vid så har verksamheten lagts ner.
Istället har kommunen lyft fram möjligheten att använda sig av byalagen i kommunens olika
orter då de har kunskap om vilka som bor inom området samt om området geografiskt. Detta
gjordes t e x vid de två stora stormarna Gudrun och Per. Tranemo kommun avser att fortsätta
samverka med byalagen. Förvaltningen fick vid allmänna utskottets sammanträde 2013-01-10
i uppdrag att se över hur samarbetet med byalagen kan förbättras och utvecklas samt hur stöd
och utbildningsinsatser kan utformas.
Status
Kommunfullmäktige
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§10 Medborgarförslag om asfaltering av pendelparkering
i Månstad

KS/2012:538

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

•

Medborgarförslaget avslås

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 256
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslaget
Sammanfattning av ärendet
Tekniska sektionen har berett svaret på ett medborgarförslag om att pendelparkeringen i
Månstad, vid riksväg 27, ska asfalteras.
I nuläget är det byalaget som sköter parkeringen med röjning av sly och städning, vilket
utförs genom ideellt arbete. I förslaget framställs det att när det regnar blir parkeringen lerigt,
vilket leder till bilarna blir smutsiga invändigt.
Tranemo kommun har ansökt om statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar för åren 2013 - 2015.
I ansökans objektlista är pendelparkering i Månstad prioriterad som nummer ett. De
planerade åtgärderna är att ändra de två nuvarande infarterna till en infart för att utnyttja
ytan för fler parkeringsplatser, belägga parkeringen samt att sätta upp cykelställ med tak.
Utförande är beräknat att ske 2013. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas uppgå till 210 000
kronor.
Västtrafik kommer att återkoppla om Tranemo kommuns ansökan senast 1/1 2013.
Status
Kommunfullmäktige
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§11 Medborgarförslag om anpassningsåtgärder på
Storgatan i Limmared

KS/2011:1172

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget anses besvarat
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-13, § 245
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslaget
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag angående att anpassa Storgatan i
Limmared med hastighetsdämpande åtgärden.
I medborgarförslaget belyses faran med att Storgatan används som en racerbana.
Det är inte Tranemo kommun utan Trafikverket som har driftansvaret för Storgatan utmed
Ardagh i Limmared.
Tekniska sektionen delger Trafikverket informationen om vårdslös körning och påminner om
deras driftansvar för vägen.
Tranemo kommun kommer även att ta upp detta problem vid kommande samverkansmöten
med Trafikverket.
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 16 av 31

§12 Medborgarförslag om belysning på lekplats och
pulkabacke

KS/2011:1342

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget avslås
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 257
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslaget
Sammanfattning av ärendet
Tekniska sektionen har berett ett medborgarförslag om bättre belysning så att lekplatsen och
pulkabacken i Brunkeparken i Länghem skall kunna utnyttjas maximalt.
När det gäller just Brunkeparken, så ligger lekplatsen och pulkabacken en bit ifrån varandra,
vilket betyder att det krävs 2 belysningspunkter. En belysningspunkt med timer eller liknande
styrning beräknas kosta cirka 30 000 kronor samt 150 kronor om året i drift (belysningen är
endast på under vissa timmar under dygnet).
Inom tekniska sektionens nuvarande budgetram finns inget utrymme för att anlägga någon
utökad belysning i Brunkeparken.
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 17 av 31

§13 Medborgarförslag angående bättre information till
kommuninvånare och skattebetalare

KS/2012:759

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget antas
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 260
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslaget
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem lämnar i ett medborgarförslag med önskemål om bättre information till
kommuninvånare och skattebetalare.
Önskemålet är att det ska vara lättare att hitta kungörelser/kallelser samt handlingar och
protokoll till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden på Tranemo
kommuns hemsida. Han föreslår att kungörelser/kallelser ska publiceras på samma sida som
protokollen samt att de olika dokumenten får tydliga och enhetliga namn.
Medborgarservice och processtöd har tittat på Ingemar Rudholms förslag och har beslutat sig
för att göra vissa korrigeringar på hur kungörelser/kallelser samt handlingar och protokoll
publiceras från och med 2013-01-01.
Från detta datum kommer det under rubrikerna Kommunfullmäktige respektive
Kommunstyrelsen finnas underrubriken Handlingar och protokoll. På denna sida publiceras
sedan i kronlogisk ordning handlingar och protokoll till respektive sammanträde.
Kungörelsen/kallelsen är numera inkluderad i samma dokument som handlingarna och
därför blir det bara två dokument per sammanträde.
Dokumenten kommer att döpas enligt följande modell:
KF_2013-05-06_handlingar
KF_2013-05-06_protokoll
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 18 av 31

§14 Medborgarförslag om uppförande av moské

KS/2012:482

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget avslås
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-12-13, § 243
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslaget
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att Tranemo kommun ska låter meddela en positiv
inställning till att så småningom uppföra en moské i Tranemo.
Det finns idag i kommunen ett antal kyrkor och religiösa byggnader som uppförts, ägs och
förvaltas av såväl Svenska Kyrka som andra trossamfund. Kommunen har inget ansvar eller
inflytande på den kyrkliga verksamheten.
Kommunens uppgift vid olika typer av etableringar är att ansvara för planprocessen vid
upprättande av detaljplan för det ändamål etableringen avser.
I planarbetet prövas då den lämpliga markanvändningen. I det fall en sådan etablering som
anges i medborgarförslaget initieras upprättas ett planavtal mellan byggherren och
kommunen som reglerar planprocessen och kostnaderna för planupprättandet. Om
ändamålet med byggnationen kan inrymmas inom planbestämmelserna i en äldre plan prövas
i samband med bygglovet. Med tanke på den specifika användningen är det mest troliga att
en ny detaljplan måste upprättas för ändamålet.
Strategiska sektionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med vad som
redovisats ovan, avslå medborgarförslaget.
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 19 av 31

§15 Motion om översyn av kostnad för hyra av kommunens
nät, samt samråd vid grävning

KS/2012:1059

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• Motionens första del, om samråd, antas.
•

Motionens andra del, om taxesänkning, avslås.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beredning av ärendet 2013-01-10, § 3
Tjänsteskrivelse
Motionen
Sammanfattning av ärendet
ChrisTina Yngvesson (M) har lagt en motion i vilken hon föreslår dels att kommunen ser till
att alltid samråda med byalag vid grävning huruvida de är intresserade av att lägga ner slang
samtidigt och dels att kommunen ser över kostnaderna för hyra av nät, en mindre summa än
för närvaranden borde enligt motionären vara rimlig.
Strategisektionen har berett ärendet och lämnar nu ett förslag till svar på motionen. Förslaget
är att motionens första del om samråd vid grävning/plöjning antas men att andra delen om
taxan för hyra i kommunens nät avslås. Svaret i sin helhet finns i akten.
Motionens innehåll och fortsatta handläggning har diskuterats med motionsställaren 2012-1217.
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 20 av 31

§16 Motion om informationsvägar för fiberutbyggnad
på kommunens hemsida

KS/2012:1060

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• Motionen antas
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-01-10, § 4
Tjänsteskrivelse
Motionen
Sammanfattning av ärendet
Tina Yngvesson (M) har lagt en motion i vilken hon föreslår dels att kommunen inventerar
vilka kompetenser som finns vad gäller fiber och ledningsdragning i stort samt att man på
kommunens hemsida tydliggör information kring vart man kan vända sig för att få den hjälp,
ekonomisk och praktisk, man behöver vad gäller fiberutbyggnad.
Strategisektionen har berett ärendet och lämnar nu ett förslag till svar på motionen.
Motionens innehåll och fortsatta handläggning har diskuterats med motionsställaren 2012-1217.
Förslaget är att motionens båda delar antas. Svaret finns i sin helhet i akten.
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 21 av 31

§17 Motion om utebelysning på förskolornas lekgårdar

KS/2011:1243

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• Motionen antas
• Finansieringen av denna belysningsåtgärd behandlas i budget 2014.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beredning av ärendet 2012-12-20, § 257
Tjänsteskrivelse
Motionen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått in en motion från Louise Bertilsson (MP). I motionen belyser hon
problemet med bristande belysning på förskolornas skolgårdar.
I motionen efterlyses en inventering av behovet av upplysta lekgårdar och att belysning sedan
installeras där behovet finns.
Tekniska sektionen har nu genomfört en inventering av förskolornas skolgårdar vad gäller
behovet av bättre belysning. Enligt inventeringen är behovet 5 nya belysningsstolpar.
Kostnad för investering av en belysningspunkt ligger på ca 30 000 kronor. Driftkostnaden blir
ca 650kr/stolpe och år.
Totalkostnad för investeringen ligger på ca150 000 konor med kapitalkostnaden på 6100 kr/år
samt en driftkostnad på 3250 kr/år.
Inom tekniska sektionens nuvarande budgetram finns inte utrymme för någon nybyggnation
av belysning på förskolornas skolgårdar. Motionen föreslås bli avslagen.
Status
Kommunfullmäktige
Budgetberedningen

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 22 av 31

§18 Föreläggande att installera hiss i kontorslokal

KS/2011:151

Fastighet
Fastighetsadress
Kommunstyrelsen beslutar
• Tidigare meddelat krav på hissinstallation kvarstår.
•

Avsteg från kravet på tillgänglighet medges inte.

•

Tomträttsinnehavaren till fastigheten i Tranemo kommun, föreläggs med stöd av 10
kap 14 § plan- och bygglagen (1987:10) vid vite av 250 000 kronor att senast 2013-12-

31 installera hiss till övre planet av kontorsdelen i industribyggnaden på fastigheten
för att uppfylla kraven på tillgänglighet enligt de krav som anges i lagen (1994:847) om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Beslutsmotivering
Enligt övergångsbestämmelser till PBL (2010:900) skall för ärenden som påbörjats före
2 maj 2011 äldre föreskrifter gälla.
Av 3 kap 3 § PBL (1987:10) framgår att byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2
§ lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL), i den
utsträckning som följer av föreskrifter utfärdade med stöd av 21 § den lagen.
Enligt 2 § BVL skall byggnadsverk som uppförs eller ändras uppfylla väsentliga
tekniska egenskaper i fråga om bl.a. tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Föreskrifter för tillämpningen av BVL finns i förordningen
( 1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
Av 12 § förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVF)
framgår att byggnad som innehåller arbetslokaler skall vara projekterade och utförda
på ett sådant sätt att lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
I den utsträckning som behövs med hänsyn till kravet på tillgänglighet skall byggnad
vara försedd med hiss eller annan lyftanordning.
Vidare framgår det att bestämmelsen om tillgänglighet inte gäller
för arbetslokaler om det är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet för
vilken lokalerna är avsedda.
Kraven vid ändring av byggnad framgår av 14-15 §§ BVF.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 23 av 31

När en byggnad ändras byggs till eller ändras på annat sätt skall kraven i 12§ uppfyllas när det
gäller tillbyggnaden eller ändringen. Vid tillämpningen skall hänsyn tas till ändringens
omfattning och byggnadens förutsättningar.
Om en ändring medför en väsentligt ändrad användning av byggnaden eller del av denna
skall 12 § i förordningen tillämpas i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med
hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.
Medborgarservice – och processtöd anser att undantagsmöjligheten inte gäller för de aktuella
lokalerna eftersom det i förarbetena prop. 1985/86 sid 493 och 495
sägs att undantag från kraven på tillgänglighet inte kan göras för kontorslokaler.
Vid ändring av byggnad skall, vid tillämpningen av kraven på tillgänglighet,
hänsyn tas till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar.
Medborgarservice- och processtöd bedömer att det inte finns några stora
tekniska eller ekonomiska hinder för att uppfylla kravet på tillgänglighet med
hiss eller lyftanordning.
Kulturhistoriska skäl för att göra avsteg från kravet finns inte. Med hänsyn till
byggnadens förutsättningar finns således inga hinder för kravet på tillgänglighet.
Ifrågavarande inredning av kontorslokal kan inte anses ha en begränsad omfattning.
Kontorsdelen på ovanvåningen, 229 m², omfattar lika stor del som kontorsdelen på
bottenplanet.
Omfattningen av ändringen är således inte heller ett skäl att inte göra övre planet tillgängligt.
Det förelagda företaget har meddelats i samrådsprotokoll och beslut
om kontrollplan att hiss skall installeras.
Ärendets beredning
Representanter för kommunen besökte platsen den 16 augusti 2012.
Allmänna utskottet beredde ärendet vid sitt sammanträde 2012-12-13, § 238.
Sammanfattning av ärendet
Bygglov beviljas 2002-09-09 för uppförande av industribyggnad.
Kontorsdel redovisas på bottenplanet. Våningen över kontorsdelen redovisas som ett
oinrett våningsplan.
2010-12-30 inkommer bygglovansökan för ändrad användning av övervåningens
oinredda plan till kontor. På ritningen redovisas även ett entresollplan samt förråd.
Hiss redovisas från fabriksgolvet på bottenvåningen till entresollplanet.
Entresollplanet har förbindelse via dörr till kontorsdelen.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 24 av 31

Bygglov beviljas 2011-01-27, § SA 03.
Bygganmälan kommer in till kommunen 2011-02-16
Komplettering av handlingar begärs med brandskyddsdokumentation, plan- sektion
och fasadritning för hela byggnaden. Huvudritningar kommer in till kommunen
2011-04-26.
Byggsamråd hålls 2011-04-26 på byggplatsen. Ny kvalitetsansvarig utsedd.
Av protokollet från byggsamrådet framgår att stora ändringar gjorts i kontorsdelen
utan bygglov. I efterhand har bygglov beviljats 2011-01-27. Vidare framgår av
samrådsprotokollet att bl.a. hiss skall installeras. Bristerna skulle åtgärdas senast
2011-12-31.
Kontrollplan upprättad av kvalitetsansvarige kommer in till kommunen 2011-04-26.
Byggnadsinspektör tar beslut kontrollplan 2011-06-13, §09,
I beslutet antecknas följande ” byggnationen redan klar men det finns brister i
brandskyddet, tillgängligheten, som skall åtgärdas. Hiss skall installeras. Bristerna
skall åtgärdas, dock senast 31 dec. 2011. Byggherren har byggt på egen risk.”
Påminnelse till byggherren om bristerna enligt beslut kontrollplan görs av
byggnadsinspektör i skrivelse 2012-06-15. Brister i brandskydd och tillgänglighet
skulle åtgärdas senast 2011-12-31. Byggherren ombeds komma in med skriftlig
förklaring senast 2012-06-28.
Byggherren lämnar i skrivelse daterad 2012-06-26 förklaring betr. rökdetektorer och
funktionskontroll av ventilationsanläggning.
Fastighetsägaren har med skrivelse daterad 2012-06-28 ansökt om dispens från
kravet att installera hiss. Ansökan får uppfattas som en framställning till kommunen
att ändra sitt tidigare ställningstagande beträffande tillgänglighet till
kontorslokalerna på ovanplanet.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ledamot Rose Torkelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet vid
kommunstyrelsens sammanträde.
Handlingar som följer beslutet
Ritningar fastställda i bygglovet. Samrådsprotokoll 2011-05-04. Beslut kontrollplan
2011-06-13. Påminnelse 2012-06-15.
Upplysning
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se bilaga
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Beslutet skickas till
Delges:
Sökanden rek + mb
Brev:
Inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel
Status
Pågående
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§19 Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäls:
Anställningar
Bygglov
Startbesked
Slutbesked
Miljöskydd
Hälsoskydd
Livsmedel
Parkeringstillstånd
Delegationsbeslut SoL, Individ och familj
Aktualiseringar, Individ och Familj
Delegationsbeslut LSS
Delegationsbeslut SoL, socialpsykiatri
Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg
Delegationsbeslut SoL, färdtjänst
Delegationsbeslut bostadsanpassning
Avstängningar förskola/fritidshem
Yttranden lärandesektionen
Ekonomi - lån

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

2012:1249, 2012:1153, 2012:1159, 2012:1194,
2013:6,
2012:69, 2012:72, 2012:74
2012:11180, 1192, 1207,1222, 2013:16
2012:6
2012: 75
2013:1
2012:80-83, 2012:86-91, 2013: 1-2
2013:20
2580 - 2908
414 - 465
79 - 84
66 -75
937 - 1052
206 - 232
71 - 75
E1:3
5.002
2012:1152
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§20 Delgivningar

KS/2013:21

Kommunstyrelsen beslutar
•

Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.

Beslutsunderlag
PROTOKOLL- – Direktionsprotokoll 2012-10-05- Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2012-09-07 – Sjuhärads kommunalförbund.
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2012-11-09 – Sjuhärads kommunalförbund.
Beslutsgång
Underlagen delgavs allmänna utskottet 2012-12-13.
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.
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§21 Delgivningar

KS/2013:21

Kommunstyrelsen beslutar
•

Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.

Beslutsunderlag
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2012-12-14 – Sjuhärads kommunalförbund.
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2012-12-07 – Sjuhärads kommunalförbund.
Beslutsgång
Underlaget delgavs allmänna utskottet 2013-01-10.
Status
Pågående
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§22 Delgivningar

KS/2013:21

Kommunstyrelsen beslutar
•

Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.

Beslutsunderlag
AVTAL – Uppdragsavtal om ekonomisk rådgivning (budget- och skuldrådgivning) – Borås
Stad 2012-10-24 och Tranemo kommun 2012-10-29
BESLUT – Statliga stimulansmedel till Tranemo kommun: 147.669 kronor för utbildningar
inom värdegrundsarbetet – Socialstyrelsen 2012-11-14
RAPPORT – Kvinnors erfarenheter av stöd från Mödra- och Barnhälsovårdsteamet i Haga –
FoU Väst Rapport 4:2012 och Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rapport 2012:76
Beslutsgång
Underlagen delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2012-12-13.
Status
Pågående
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§23 Delgivningar

KS/2013:21

Kommunstyrelsen beslutar
•

Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.

Beslutsunderlag
PROTOKOLL – Kammarrätten
TILLSYNSPROTOKOLL – Regnbågen, Fyrklövern, Skogsduvan, Tussilago, Prästkragen
KONFERENSRAPPORT – Diskriminering och kränkningar
Beslutsgång
Underlagen delgavs bildnings- och kulturutskottet 2012-12-20.
Status
Pågående

Ordförandes sign.
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Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-01-21

Sid 31 av 31

§24 Delgivningar

KS/2013:21

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
•

Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.

Beslutsunderlag
PROTOKOLL – CESAM 2013-01-15
Beslutsgång
Underlagen delges kommunstyrelsen av kommunchef Annika Hedvall.
Status
Pågående

Ordförandes sign.
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